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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 10 mai 2022 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 10 mai 2022 au fost prezenți 13 deputați. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan, 
vicepreședinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 La lucrările ședinței au fost prezenți, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Sănătății domnul Aurel Mohan – Secretar de stat, din partea Ministerului Justiției domnul 
Adrian Dumitru – consilier juridic și din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale 
doamna Sărățeanu Manuela – Luana și domnul Dănilă Andrei Sabin. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PL-x nr. 393/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în 
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea 
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita 
libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19; 

2. PLx nr.95/2022 -Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru 
punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și 
acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru 
a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19; 

3. Pl-x nr.150/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 
art.168 din Legea educației naționale 1/2011; 

4. PLx nr.218/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a 
măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 
nr.536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 
privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de 
abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor acte 
normative în domeniul sănătății; 

5. PLx nr.219/2022- Proiectul de Lege privind protecția avertizorilor în interes 
public. 
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1. PL-x nr. 393/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în 
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea 
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera 
circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19 
 
Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a precizat că, în temeiul dispoziţiilor art. 

95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 
sănătate și familie și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost 
sesizate, spre dezbatere în fond în procedură de urgență, cu prezentul proiect de lege. Senatul 
a adoptat proiectul de lege în ședința din 22.09.2021, iar Consiliului Legislativ și Consiliul 
Economic și Social au avizat favorabil, cu observații și propuneri, proiectul de ordonanță de 
urgență. Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților a avizat negativ 
proiectul de lege, iar Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat 
favorabil proiectul de act normativ. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea 
măsurilor de punere în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi 
acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID care atestă vaccinarea, 
testarea sau vindecarea titularilor, pentru facilitarea liberei circulaţii pe durata pandemiei de 
COVID-19. Principalele intervenţii legislative vizează, printre altele, proiectarea, dezvoltarea 
şi operarea unui sistem informatic integrat în temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 
2021/953, având ca scop asigurarea următoarelor facilităţi: operaţionalizarea unei aplicaţii de 
interogare a bazelor de date ce conţin înregistrări privind persoanele vaccinate împotriva 
COVID-19, rezultatele testelor pentru virusul SARS-CoV-2, precum şi persoanele vindecate 
de COVID-19, interconectarea bazelor de date administrate de structuri din cadrul sau aflate 
în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătăţii, M.A.I., precum şi de către alte 
autorităţi şi instituţii publice, furnizarea de soluţii şi instrumente informatice care să permită 
asigurarea, generarea, distribuţia şi verificarea certificatelor digitale ale Uniunii Europene 
pentru COVID-19, prevăzute de Regulamentul (UE) 2021/953. Camera Deputaților este 
Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constituția României, 
republicată.  

Reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale și reprezentantul Ministerului 
Sănătății au precizat că susțin adoptarea proiectului de lege. 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot proiectul de lege. Cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă) membrii comisiei au hotărât adoptarea unui raport 
preliminar de adoptare a proiectului de lege. 

 

2. PLx nr.95/2022 -Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în 
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea 
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera 
circulație pe durata pandemiei de COVID-19 
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Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a precizat că, în temeiul dispoziţiilor art. 
95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 
sănătate și familie și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost 
sesizate, spre dezbatere în fond în procedură de urgență, cu prezentul proiect de lege. Senatul 
a adoptat proiectul de lege în ședința din 07.03.2022, iar Consiliului Legislativ a avizat 
favorabil, cu observații și propuneri, proiectul de ordonanță de urgență. Comisia pentru 
drepturile omului, culte și problemele minorităților a avizat negativ proiectul de lege, iar 
Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului au avizat favorabil proiectul de lege. Camera Deputaților este Cameră 
decizională, potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constituția României, republicată. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.68/2021, în sensul reglementării modului de eliberare, verificare şi 
acceptare a certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID, care atestă 
vaccinarea, testarea sau vindecarea titularilor. 

Reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale și reprezentantul Ministerului 
Sănătății au precizat că susțin adoptarea proiectului de lege.  

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot proiectul de lege. Cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă) membrii comisiei au hotărât adoptarea unui raport 
preliminar de adoptare a proiectului de lege. 
 

3. Pl-x nr.150/2022 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 
art.168 din Legea educației naționale 1/2011 

 
Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a precizat că, în conformitate cu 

prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, 
Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare, prezenta propunere 
legislativă. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil proiectul 
de act normativ. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și 
completarea art.168 din Legea nr.1/2011, în sensul asigurării publicității și transparenței 
tezelor de doctorat. În raport cu obiectul de reglementare, inițiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 
României, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. 

Domnul deputat Molnar Radu – Iulian a precizat că propunerea legislativă își propune 
să eficientizeze procedura de transparență și publicitate a tezelor de doctorat elaborate în 
universitățile românești. 

Având în vedere că reprezentanții Ministerului Educației nu au fost prezenți la ședință 
pentru a-și prezenta punctul de vedere, domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a propus 
amânarea cu două săptămâni a dezbaterii inițiativei legislative și solicitarea punctelor de 
vedere de la Ministerul Educație și Biblioteca Națională a României. Cu unanimitate de 
voturi propunerea domnului vicepreședinte a fost adoptată. 

 
4. PLx nr.218/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor 
necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.536/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile 
clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 



 

 4

2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul 
sănătății 
 
Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a precizat că, în conformitate cu 

prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul 
permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare, în 
procedură de urgență, prezentul proiect de lege. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și 
Social au avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri. 
Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 19.04.2022. Proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare crearea cadrului legal necesar implementării în legislația națională a 
prevederilor Regulamentului (UE) nr.536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman şi de 
abrogare a Directivei 2001/20/CE, pe coordonatele alinierii legislaţiei naţionale la normele şi 
exigenţele europene incidente în domeniu, în contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i revin 
României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. În raport cu obiectul de 
reglementare proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea 
prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 

Reprezentantul Ministerului Sănătații a precizat că Regulamentul (UE) nr. 536/2014 
al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2001/20/CE se aplică 
de la data de 31 ianuarie 2022 și stabilește cadrul juridic pentru desfășurarea de studii clinice 
privind medicamentele de uz uman în Uniunea Europeană pentru a se asigura că drepturile, 
siguranța și bunăstarea subiecților sunt protejate, iar datele generate sunt fiabile și solide și 
susține adoptarea proiectului de lege. 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea proiectului de lege. 
Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât adoptarea unui aviz favorabil. 

 
5. PLx nr.219/2022- Proiectul de Lege privind protecția avertizorilor în interes 

public 
 
Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a precizat că, în conformitate cu 

prevederile art.95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a 
trimis, în procedură de urgență, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre 
avizare, prezentul proiect de lege. Consiliul Legislativ și  Consiliul Economic și Social au 
avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și propuneri. Senatul a adoptat inițiativa 
legislativă în ședința din data de 19.04.2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
cadrul general în materia protecței persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au 
produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice, 
altor personae juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept 
privat, vizând transpunerea în legislația națională a  Directivei (UE) 2019/1937 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor 
care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. În raport cu obiectul de reglementare, 
proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 
alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Reprezentantul Ministerului Justiției a precizat că proiectul de lege transpune 
Directiva (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului 
Uniunii și susține adoptarea lui. 
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Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea proiectului de lege. 

Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a acestuia. 
 
 
 
 

VICEPREȘEDINTE 

BOGDAN – GRUIA IVAN 


