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Domnului deputat Nelu Tătaru 
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Domnului Sabin Sărmaș 

Președinte, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL PRELIMINAR asupra proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență 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 circulație pe durata pandemiei de COVID-

19, trimis cu adresa nr. PLx. 393/2021 din 27 septembrie 2021. 

 

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

legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, 

Pavel POPESCU 
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RAPORT PRELIMINAR  

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență 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 

circulație pe durata pandemiei de COVID-19 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie, Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranță națională și Comisia pentru tehnologia informației şi 

comunicațiilor au fost sesizate spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență 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 circulație pe durata pandemiei de COVID-19, trimis 

cu adresa nr. PLx. 393/2021 din 27 septembrie 2021 şi înregistrat la Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională cu nr. 4c-15/323 din 28 septembrie 2021. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare adoptarea măsurilor de punere 

în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea 

certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID care atestă vaccinarea, 

testarea sau vindecarea titularilor, pentru facilitarea liberei circulații pe durata 

pandemiei de COVID-19. Principalele intervenții legislative vizează, printre altele, 

proiectarea, dezvoltarea şi operarea unui sistem informatic integrat în temeiul 

prevederilor Regulamentului (UE) 2021/953, având ca scop asigurarea următoarelor 

facilități: operaționalizarea unei aplicații de interogare a bazelor de date ce conțin 

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 Sănătății, M.A.I., precum şi de către alte 

autorității şi instituții publice, furnizarea de soluții şi instrumente informatice care să 



 

permită asigurarea, generarea, distribuția şi verificarea certificatelor digitale ale 

Uniunii Europene pentru COVID-19, prevăzute de Regulamentul (UE) 2021/953. 

În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituția României, republicată, şi 

ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră Decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Ordonanță de Urgență, 

conform avizului cu nr. 502/29.06.2021. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de Ordonanță de 

Urgență, conform avizului cu nr. 4974/29.06.2021. 

Senatul a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență, cu 

respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituția României, în ședința din 22 

septembrie 2021. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităților 

naționale a avizat negativ proiectul de Lege, potrivit avizului cu nr. 4c-6/724 din 6 

octombrie 2021. 

Comisia pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului a avizat 

favorabil proiectul de Lege, potrivit avizului cu nr. 4c-7/423 din 22 martie 2022. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera 

Deputaților a dezbătut proiectul de Lege în ședința desfășurată în data de 20 aprilie 

2022. La lucrările Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui raport preliminar de adoptare a proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență 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 circulație pe durata pandemiei de COVID-19 – PLx 393/2021.  

În raport cu obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de Lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Pavel POPESCU 

SECRETAR, 

Dumitru RUJAN 

 

 

 

 


