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Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala
Nr. XXV/587/26.10.2021

AVIZ

la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului 

nr.105/2021 privind aprobarea §i implementarea Programului national de 

suport pentru copii, in contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grija pentru

copii"

Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, prin adresa nr. 

L414/2021, a fost sesizata, in vederea intocmirii avizului la Proiectul de lege pentru 

aprobarea Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului nr.105/2021 privind aprobarea 

§i implementarea Programului national de suport pentru copii, in contextul 

pandemiei de COVlD-19 - "Din grija pentru copii".

Initiator: Guvernul Romaniei.

In sedinta din 26 octombrie 2021, Comisia pentru aparare, ordine publica si 

siguranta nationala a analizat proiectul de lege si a hotarat, cu majoritate de voturi, sa 

adopte prezentul aviz favorabil, cu amendamente admise cuprinse in anexa.

SECRETAR,PRBSI DINTE, 

Senator Mebleta PAUlIuC
/
/

i^dgfiiDRUTASenator G

Doamnei Senator Monica-Cristina ANISIE 
Presedintele Comisiei pentru invatamant, tineret sport

Domnului Senator Stefan PALArIE
Presedintele Comisiei pentru munca, familie §i protecpe sociala

Domnului Senator Adrian STREINU CERCEL 
Presedintele Comisiei pentru sanatate
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ANEXA la Avizul nr. XXV/ 587 din 26.10.2021

AMENDAMENTE ADMISE

la ProiectuI de lege pentru aprobarea Ordonantei nr. 105/2021 privind aprobarea si implementarea 
Programului national de suport pentru copii, Tn contextui pandemiei de COVID -19 - "Din grija pentru copii"

(L414/2021)

Text proiect de lege - L 414/2021 Amendamente MotivareNr.

crt.

La articolul 9, dupa alineatui (3) se 
introduc trei noi alineate, alineatele (3^) 
- (3^), cu urmatorul cuprins:

"(3^) Tn situatia mentionata la alin. 
(3), furnizorii de retele publics de 
comunicatii electronics si furnizorii de 
servicii de comunicatii electronics 
destinate publicului au obligatia de a 
pune la dispozitia administratorului 
Sistemului national unic pentru apeluri 
de urgenta prin interfete, servicii sau 
aplicatii informatics, informatia de 
localizare primara asociata terminalului 
care a efectuat apelul la numarul 
national 119, la momentui solicitarii 
acesteia.

Pentru a se pune 
in acord cu 
actualele
prevederi ale Legii 

92/1996

1.

nr.
privind
organizarea si
functionarea 
Serviciului de
Telecomunicatii 
Specials,
modificarile si
completarile 
ulterioare

cu

(3^) Toate apelurile la numarul 119 
au inserata identitatea apelantului 
(caller ID number) in cadrul protocolului 
de semnalizare.

(3^) Apelurile repetitive 
nejustificate la numarul 119 de la un 
echipament terminal pot fi blocate 
pentru 24 ore de catre Serviciul de 
Telecomunicatii Specials, la cererea 
scrisa a directiilor generals de asistenta 
sociala si protectia copilului."
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Autori: membrii Comisiei pentru
aparare, ordine publica si siguranta

La articolul 10, alineatui (3) se abroga.Art. 10.-

(1) Numarul national destinat 
raportarii si prevenirii cazurilor de 
abuz, exploatare, neglijare si 
forme de violenta asupra 
copilului, pentru situatiile care nu 
necesita interventia imediata a 
agentiilor specializate din cadrul 
Serviciului de Urgenta 112, este 
119.

2.

Pentru a se pune 
m acord cu 
actualele
prevederi ale Legii 

92/1996

nemodificat

nr.
privind
organizarea si
functionarea 
Serviciului de
Telecomunicatii 
Speciale, 
modificarile si
completarile 
ulterioare

nemodificat
(2) Numarul national 119 este 
alocat
Telecomunicatii Speciale.

(3) La solicitarea Sorviciului de
Telecomunicatii Speciale, fumizorii
de-reteie publice de comunicatii
electronice—a«—obligatia—de—a
negocia—g«—acesta—termeni—^
conditii-------rozonabilo------ pentru
doschidoroa occosului din rotololo
lor la numarul national 119-:

Serviciului de
cu

Autori: membrii Comisiei pentru
aparare, ordine publica si siguranta

La articolul 10, alineatui (7) se modifica 
si va avea urmatorul cuprins:3. Art. 10
"(7) Autoritatea Nationals pentru 
Administrare ji Reglementare m 
Comunicatii stabileste conditiile tehnice 
si economice prin care fumizorii de 
retele publice de comunicatii electronice 
5i fumizorii de servicii de comunicatii 
electronice destinate publicului asigura 
accesul la numarul 119."

(7) Autoritatea Nationals pentru 
Administrare ji Reglementare in 
Comunicatii supravoghoazo modul 
m care fumizorii de rotolo publice
de—comunicatii—electronice—^
fumizorii------ de------ servicii------de
comunicatii electronice destinate
publicului—respects—obligatiile
provazuto Tn prozonta ordonanfa
do urgonta.

Autori: membrii Comisiei pentru
apSrare, ordine publics si sigurantS
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Datele cu caracter La articolul 18, se introduc patru noi 
alineate, alineatele 
urmatorul cuprins:

Art. 18.
personal prelucrate m cadrul 
Programului 
prezenta ordonanta de urgenta 
sunt prelucrate m conformitate cu 
dispozitiile Regulamentului (UE) 
2016/679 
European si al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protectia 
persoanelor fizice in ceea ce 
priveste prelucrarea datelor cu 
caracter personal privind libera 
circulate a acestor date si de 
abrogare a Directivei 95/46/CE, 
ale Legii nr. 190/2018 privind 
masuri de punere m aplicare a 
Regulamentuiui (UE) 2016/679 al

{2)-{5), cu
aprobat prin

Pentru a se pune 
m acord cu 
actualele
prevederi ale Legii 

92/1996

al Parlamentului

nr.
privind
organizarea si
functionarea 
Serviciului de
Telecomunicatii 
Speciale,
modificarile si
completarile 
ulterioare

nemodificat

cu

Parlamentului European si al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protectia persoanelor 
fizice Tn ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter 
personal si privind libera circulatie 
a acestor date si de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (RegulamentuI 
general privind protectia datelor), 
precum si ale altor prevederi 
legale nationale incidente m 
domeniul prelucrarii datelor cu 
caracter personal.

(2) Directiile generale de asistenta 
sociala si protectia copilului si Serviciul 
de Telecomunicatii Speciale au 
obligatia sa asigure confidentialitatea si 
securitatea datelor cu caracter personal 
colectate si stocate de la apelanti pe 
timpul efectuarii apelurilor la numarul 
national 119, precum si a celor puse la 
dispozitie de furnizorii de retele publice 
de comunicatii electronice si furnizorii de 
servicii de comunicatii electronice 
destinate publicului potrivit art. 9 
alin.(3^).

(3) Obligatia de confidentialitate nu
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se aplica m situatia Tn care datele sunt 
solicitate de catre organele de urmarile 
penala sau instantele de judecata.

(4) Datele cu caracter personal 
prevazute la alin. (2) sunt stocate de 
catre directiile generale de asistenta 
sociala si protectia copilului sau, dupa 
caz, de catre 
Telecomunicatii Speciale, pentru o 
perioada de 5 ani.

(5) La implinirea termenului prevazut 
la alin. (4), datele cu caracter personal 
vor fi sterse sau, dupa caz, distruse de 
catre entitatile detinatoare.

Serviciul de

Autori: membrii Comisiei pentru
aparare, ordine publica si siguranta
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