
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

Nr.4c-19/41/23.03.2022 
 

PLx nr.94/2022 
Către:  

Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Comisia pentru sănătate și familie  
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România transmis, pentru dezbatere în fond în 
procedură de urgență, Comisiei pentru tehnologia informație și comunicațiilor, Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități, Comisiei pentru sănătate și familie și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, cu adresa 
PL-x nr. 94/2022 din 14 martie 2022. 
 Prin conţinutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 

VICEPREȘEDINTE 

Bogdan-Gruia IVAN 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
                                                                            

Nr.4c-19/41/23.03.2022 
 

PLx nr.94/2022 
 

RAPORT PRELIMINAR 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2022 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului 
digital de intrare în România 

 
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 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de 
intrare în România, transmis cu adresa PLx nr. 94/2022 din 14 martie 2022. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, conform 
avizului nr.99/03.02.2022. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 07.03.2022. 
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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.129/2021 astfel încât aceasta să permită completarea în format digital a formularului, descărcarea acestuia în format 
digital odată generat în urma completării, colectarea şi schimbul de date între Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor 
Interne, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, 
Institutul Naţional de Sănătate Publică, precum şi completarea declaraţiei pentru persoanele exceptate. 

În data de 11 martie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.245, Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.22/2022 pentru abrogarea OUG nr.129/2022 privind implementarea formularului digital 
de intrare în România. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul de lege în ședința, în format hibrid, din data de 23 martie 
2022. La ședință au fost prezenți deputații conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au hotărât, cu majoritate de 
voturi adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2022 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului 
digital de intrare în România, cu amendamentele admise cuprinse în anexă care face parte integrantă din prezentul 
raport. 

Prin amendamentele admise se propune respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2022 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului 
digital de intrare în România. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
         

VICEPREȘEDINTE SECRETAR 
 

Bogdan-Gruia IVAN Radu-Dinel MIRUȚĂ 
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 ANEXĂ 
Amendamente admise la  

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România 

PLx nr.94/2022 

 
 
Nr. 
crt. Text Senat Text comisie 

 Motivare 
1. Titlul legii: 

LEGE 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea și 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.129/2021   privind 
implementarea formularului digital de 
intrare în România 

Titlul legii: 
LEGE 

pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea 
și completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.129/2021   privind 
implementarea formularului digital de 
intrare în România 

 

2. Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2022 din 3 februarie 
2022 pentru modificarea și completarea 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.129/2021 privind implementarea 
formularului digital de intrare în România, 
publicată în Monitorul  Oficial  al   României, 
Partea I, nr.117 din 4 februarie 2022. 

Articol unic. – Se respinge Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2022 din 3 februarie 
2022 pentru modificarea și completarea 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.129/2021 privind implementarea 
formularului digital de intrare în România, 
publicată în Monitorul  Oficial  al   României, 
Partea I, nr.117 din 4 februarie 2022. 

OUG nr.129/2021 a fost abrogată prin OUG 
nr.22/2022 

    
 
 


