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 Obiectul întrebării scrise: Dacă Ministrul Afacerilor Interne este de acord cu răspunsul 

domnului secretar de stat Norocel-Pompiliu Stroe la întrebarea nr. 10116A/2020, privind 

informarea cetățenilor în timpul stării de urgență/alertă? 

Stimate Domnule Ministru, 

 La data de 08.04. a.c., v-am adresat întrebarea nr. 10116A, cu privire la utilizarea 

sistemului RO-ALERT în timpul stării de urgență declarată ca urmare a pandemiei COVID-19.   

             În cadrul acestei întrebări scrise, am adus argumente pentru folosirea sistemului RO-

ALERT, de avertizare și informare  a populației în situații de urgență, întrebându-vă, totodată, 

dacă Ministerul pe care îl conduceți ia în considerare ca fiind utilă folosirea acestui sistem pentru 

informarea populației, în special din mediu rural, cu privire la recomandările/măsurile 

ordonanțelor militare adoptate de Guvern sau în ceea ce privește măsurile adoptate de Comitetele 

Județene pentru Situații de Urgență.  

 Am adus acest subiect în discuție deoarece, în special, în mediul rural, nu toți cetățenii 

au acces la internet și nu au posibilitatea să se informeze din surse media, mulți dintre ei neștiind 

de recomandările autorităților în timpul stării de urgență/alertă. 

La data de 15.05.2020, după aproximativ o lună de la transmiterea întrebării, sistemul 

RO-ALERT a fost folosit pentru a transmite tuturor utilizatorilor de telefonie mobilă informații 
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cu privire la instaurarea stării de alertă dar și pentru a informa despre măsurile sanitare de 

protecție și distanțare în această perioadă, lucru apreciat, așa cum era de așteptat în rândul 

populației, în special în mediul rural.  

Deși, în calitate de parlamentar m-am adresat Ministrului și nu secretarului de stat, aș fi 

trecut peste acest detaliu de regulament, având în vedere faptul că activitatea dumneavoastră este 

foarte dinamică în această perioadă, însă răspunsul nr.12040 din 22 aprilie a.c., girat de domnul 

secretar de stat Norocel-Pompiliu Stroe care, nu doar că nu a reușit să ofere un răspuns realist,  

contrazice faptele din 15 mai., afirmând  că nu se consideră „oportună folosirea Sistemului RO-

ALERT pentru informarea populației cu privire la recomandările CNSU/CJSU”. 

Așadar, Stimate Domnule Ministru, nu pot să nu-mi pun întrebarea cu privire la 

seriozitatea cu care sunt tratate întrebările puse de parlamentari, în special în această perioada, 

rugându-vă în conformitate cu dispozițiile art. 197 alin. 2 din Regulamentul comun al Camerei 

Deputaților şi Senatului, să-mi comunicați, în scris, dacă vă însușiți răspunsul domnului secretar 

de stat Norocel-Pompiliu Stroe? În caz afirmativ, urmând ,,logica” domnului seceretar de stat, 

care a fost motivul utilizării sistemului RO-ALERT la data de 15.05.2020? 

 

       




