
 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 
 

privind instituirea sistemului ”Alertă Copil” 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Art. 1. – Prin prezenta lege se instituie sistemul Alertă Copil, 

operat de către Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul pentru 

Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi 

prin inspectoratele pentru situaţii de urgenţă subordonate, în scopul 

transmiterii către populaţia din anumite zone geografice a mesajelor 

privind dispariţiile de minori raportate Poliţiei. 

 

Art. 2. – Mesajele ALERTĂ COPIL vor fi difuzate, prin SMS, 

utilizatorilor de telefonie mobilă din zonele indicate de Poliţie ca fiind 

relevante pentru aria de căutare. 

 

Art. 3. – (1) Mesajele ALERTĂ COPIL sunt de interes public şi 

gratuite. 

(2) Mesajele ALERTĂ COPIL conţin informaţiile pe care Poliţia 

le consideră esenţiale pentru identificarea minorului dispărut, precum şi 

alte date relevante pentru găsirea minorului dispărut. 

(3) În cadrul mesajelor ALERTĂ COPIL Poliţia va anunţa şi 

modul în care cetăţenii pot contribui la efortul de căutare. 
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(4) Ministerul Afacerilor Interne are obligaţia de a publica cel 

puţin o dată la 12 ore o actualizare privind statusul cazurilor raportate prin 

sistemul ALERTĂ COPIL. 

 

Art. 4. – (1) În vederea transmiterii către populaţie a mesajelor 

ALERTĂ COPIL, sistemul ALERTĂ COPIL se conectează cu reţelele 

publice mobile de comunicaţii electronice. 

(2) Furnizorii reţelelor publice mobile de comunicaţii electronice 

nu percep tarife sau alte sume de bani, indiferent de titlu, pentru 

transmiterea mesajelor ALERTĂ COPIL. 

 

Art. 5. – (1) Posturile de radio şi televiziune urmează să preia 

mesajele ALERTĂ COPIL în baza unui sistem reglementat de Consiliul 

Naţional au Audiovizualului, după ascultarea punctului de vedere al 

acestora, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului 

proiect de lege. 

(2) Site-urile de ştiri cu flux continuu de informaţii vor primi din 

partea Poliţiei o înştiinţare specială de tip Alertă Copil, fiind rugate să 

distribuie informaţia în regim breaking-news. 

 

Art. 6. – Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul 

pentru Situaţii de Urgenţă, este responsabil cu organizarea campaniilor de 

informare a populaţiei privind existența și funcţionarea Sistemului 

ALERTĂ COPIL. 

 

Art. 7. – Finanţarea cheltuielilor pentru activităţile prevăzute la 

alin. (1) se asigură de la bugetul de stat sau din alte surse de finanţare, 

potrivit legii, prin bugetul Ministerului de Interne. 

 

Art. 8. – În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentului proiect de lege, Ministerul de Interne aprobă procedurile 

operaţionale pentru implementarea prevederilor din iniţiativa legislativă. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din 

Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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