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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 13 noiembrie 2018 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 13 noiembrie 2018 au fost prezenți 11 deputați. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cătălin Drulă,  președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PL-x nr.280/2018 - Reexaminarea Legii privind asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, ca urmare a Deciziei 
Curţii Constituţionale nr.455 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.622  din 18 iulie 2018 - VOT; 

2. PL-x nr.843/2015 - Proiectul de Lege privind sediul electronic al operatorilor 
economici - VOT; 

3. PL-x nr.593/2018 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; 

4. Plx nr.595/2018 - Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 
privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi 
componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi 
securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice. 

 
 La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Casei Naționale 
de Asigurări de Sănătate (CNAS) doamna Liliana Mihai– director general, doamna Laura 
Mălinetescu – director juridic și domnul Dan Ursuleanu – director IT. 
 
 

1. PL-x nr.280/2018 - Reexaminarea Legii privind asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, ca urmare a Deciziei 
Curţii Constituţionale nr.455 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.622  din 18 iulie 2018 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că în ședința Comisiei din 6 noiembrie 
2018 la care au participat reprezentanți ai Ministerului Comunicațiilor și Societății 
Informaționale (MCSI) a fost dezbătută Legea privind asigurarea unui nivel comun ridicat de 
securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.455 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.622  din 18 
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iulie 2018. Având în vedere lipsa cvorumului votul asupra acestui proiect de lege a fost 
amânat.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui raport 
preliminar de adoptare a Legii privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a 
rețelelor și sistemelor informatice în forma adoptată de Senat în urma reexaminării, fără 
amendamente, raport care va fi transmis Comisiei juridice, de disciplină și imunități împreună 
cu care se va întocmi un raport comun. Cu majoritate de voturi (8 voturi pentru și 2 abțineri) 
propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 

2. PL-x nr.843/2015 - Proiectul de Lege privind sediul electronic al operatorilor 
economici 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că tot în ședința Comisiei din 6 

noiembrie 2018 a fost dezbătut proiectul de Lege privind sediul electronic al operatorilor 
economici, proiect de lege care a fost retrimis de către Plenul Camerei Deputaților Comisiei 
pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisiei juridice, de disciplină și imunități 
în vederea reexaminării și depunerii unui nou raport.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui raport 
preliminar de respingere a proiectului de lege, raport care va fi transmis Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități împreună cu care se va întocmi un raport comun. Cu majoritate de 
voturi (9 voturi pentru și 1 abținere) propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
  

3. PL-x nr.593/2018 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 
Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că în temeiul dispoziţiilor art. 95 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 17 octombrie 2018. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și 
Social au avizat favorabil iniţiativa legislativă. Membrii Comisiei pentru drepturile omului, 
culte și problemele minorităților naționale au avizat, de asemenea, favorabil proiectul de lege. 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
Intervenţiile legislative vizează adoptarea unor măsuri care să conducă la armonizarea 
prevederilor referitoare la dosarul electronic de sănătate al pacientului cu dispoziţiile Curţii 
Constituţionale cuprinse în Decizia nr.498/2018. 
 În continuare domnul președinte a precizat că prin Decizia Curții Constituționale nr. 
498/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 26 iulie 2018, 
Curtea Constituțională a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Avocatul 
Poporului şi a constatat că dispoziţiile art. 30 alin. (2) şi (3), precum şi sintagma "sistemul 
dosarului electronic de sănătate al pacientului" din cuprinsul art. 280 alin.(2) din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii sunt neconstituţionale, reținând în acest sens 
următoarele: instituirea dosarului electronic de sănătate s-a realizat prin lege fără ca aceasta 
să prevadă datele pe care dosarul urmează a le cuprinde; exercitarea obligaţiei pozitive a 
statului de a crea condiţiile optime asigurării sănătăţii publice trebuie realizată cu respectarea 
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garanţiilor asociate dreptului la viaţă intimă, familială şi privată a pacientului; legea tace 
(Legea nr. 95/2006), neprevăzând nicio măsură care să poată fi calificată drept garanţie a 
dreptului la viaţă intimă, familială sau privată. O măsură pozitivă a statului, chiar bine 
intenţionată, poate produce efecte negative de o amploare deosebită în privinţa vieţii private a 
persoanei; revine legiuitorului obligaţia de a reglementa garanţiile asociate dreptului la viaţă 
intimă, familială şi privată. Această obligaţie trebuie să se materializeze prin lege. În centrul 
acestor garanţii legale trebuie să se regăsească consimţământul pacientului. Legiuitorul are 
drept obligaţie constituţională, prin prisma art. 26, să nu condiţioneze actul medical în sine de 
efectuarea înscrierilor în dosarul electronic de sănătate, neexistând un raport de 
corespondenţă directă între acestea; prelucrarea datelor cu caracter medical trebuie astfel 
reglementată încât să asigure confidenţialitatea acestora. Garanţiile asociate protecţiei acestor 
date, chiar reglementate la nivel legal, trebuie să aibă un standard înalt de apărare a 
confidenţialităţii datelor medicale ale pacientului. De asemenea, legea trebuie să prevadă, în 
mod expres, atât natura răspunderii, cât şi sancţiunile - care în sine trebuie să fie 
corespondente ca intensitate standardului înalt de protecţie a datelor medicale - aplicabile 
persoanelor implicate în gestionarea dosarului electronic de sănătate, în cazul încălcării 
obligaţiilor şi garanţiilor ce urmează a fi reglementate prin lege; legiuitorul trebuie să asigure 
o protecţie specifică datelor medicale, prin stabilirea unor garanţii puternice, care să ateste 
nivelul înalt de protecţie a datelor cu caracter medical.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru a-și prezenta punctul de vedere. 
 Reprezentantul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, doamna director general 
Liliana Mihai a precizat că proiectul de lege a fost promovat în vederea armonizării 
prevederilor referitoare la dosarul electronic de sănătate al pacientului din Legea nr. 95/2006, 
cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile Curții Constituționale cuprinse în 
Decizia nr. 498/2018. În acest sens, prin acest proiect de act normativ se reglementează la 
nivelul legislației primare următoarele: sistemul dosarului electronic al pacientului (DES) este 
parte integrantă a platformei informatice din asigurările de sănătate, care se utilizează în mod 
obligatoriu la nivelul furnizorilor de servicii, autorizaţi în conformitate cu prevederile legale, 
prin medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la aceşti furnizori, pentru toate 
serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale acordate pacienţilor aferente 
întregii activităţi medicale; sistemul DES este un serviciu public furnizat de CNAS, pentru 
toţi pacienţii care au obligaţia, potrivit prevederilor Titlului VIII din Legea nr. 95/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, să se asigure în sistemul de asigurări 
sociale de sănătate şi pentru toţi furnizorii de servicii medicale, pentru toate tipurile de 
asistenţă medicală, aflaţi sau nu într-o relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate. 
Acest serviciu cuprinde date şi informaţii structurate în: a) modulul Sumar de urgenţă, care 
este accesibil medicilor care își desfășoară activitatea într-o structură de urgență, respectiv 
camera de garda, UPU, CPU și serviciile de ambulanță și medicilor care își desfășoară 
activitatea în asistență medicală primară, numai în vederea realizării actului medical, fără a fi 
necesar consimțământul pacientului; pentru celelalte categorii de medici, aceste date sunt 
accesibile numai cu consimțământul pacienţilor; b) modulul Istoric medical, modulul 
Antecedente declarate de pacient, modulul Documente medicale şi modulul Date personale 
cuprind date care sunt accesibile medicilor numai cu consimțământul pacienţilor. Totodată, 
este reglementată modalitatea de organizare a datelor și informațiilor din DES, precum și 
detalierea acestora, asigurarea protecţiei specifice a datelor medicale, prin stabilirea unor 
garanţii puternice la nivel de legislație primară, care să ateste nivelul înalt de protecţie a 



 4 

datelor cu caracter medical. Astfel, accesul medicilor la datele şi informaţiile din DES din 
sumarul de urgență se realizează în baza unui certificat calificat eliberat de un furnizor de 
servicii de certificare acreditat, certificat înregistrat la casa de asigurări de sănătate în raza 
administrativ-teritorială în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. Accesul medicilor la datele 
şi informaţiile din modulele Istoric medical, Antecedente declarate de pacient, Documente 
medicale şi Date personale, pentru care este necesar consimțământul pacientului, se 
realizează în baza unui certificat calificat. În acest sens, se reglementează la nivelul legislației 
primare modalitatea de acordare a consimțământului, precum și consecințele neacordării 
acestuia în mod expres. Totodată, proiectul de act normativ cuprinde prevederi exprese 
referitoare atât la natura răspunderii, cât şi la sancţiunile - care în sine trebuie să fie 
corespondente ca intensitate standardului înalt de protecţie a datelor medicale - aplicabile 
persoanelor implicate în gestionarea dosarului electronic de sănătate, în cazul încălcării 
obligaţiilor şi garanţiilor ce urmează a fi reglementate prin lege.  
 În continuare reprezentantul CNAS a menționat că au fost formulate o serie de 
amendamente la acest proiect de lege. 
 Doamna deputat Ionela Viorela Dobrică a întrebat dacă aceste amendamente au fost 
însușite de către Ministerul Sănătății sau de vreun parlamentar. 
  Reprezentantul CNAS a menționat că aceste amendamente nu au fost discutate cu 
Ministerul Sănătății și că, până în prezent, nici un parlamentar nu și le-a însușit. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a propus amânarea dezbaterilor pe marginea acestui 
proiect de lege precum și a proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind 
organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de 
origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor 
terapeutice, având în vedere că reprezentanții Ministerului Sănătății nu sunt prezenți și  
transmitea unui adrese către minister prin care să fie înștiințat că dezbaterile asupra acestor 
proiecte de lege vor fi amânate până la prezentarea ministrului sau a unui secretar de stat la 
ședința comisiei.  
 
 
      Președinte, 

          Cătălin Drulă 
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