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Rezumat  
Pandemia de COVID-19 a determinat statele membre să instituie o serie de măsuri pentru limitarea 

liberei circulații a persoanelor, în scopul ocrotirii sănătății publice. Măsurile adoptate sunt diverse, de 

la prezentarea unor acte medicale care să ateste absența virusului SARS-CoV-2, până la obligația de 

intrare în carantină sau autoizolare. Persoanele cele mai afectate de impunerea acestor măsuri 

neuniforme la nivelul Uniunii sunt lucrătorii transfrontalieri, navetiștii și lucrătorii sezonieri. Ca atare, 

Comisia Europeană a înaintat legiuitorului Uniunii două proiecte de regulament menite a facilita 

libera circulație atât pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, cât și pentru cetățenii 

statelor terțe care au drept de circulație și ședere pe teritoriul Uniunii. La 9 iunie 2021, plenul 

Parlamentului European a votat varianta de compromis negociată cu Consiliul UE. Textul final 

(semnat de legiuitorul UE la 14 iunie 2021) reglementează instituirea „certificatului digital al UE 

privind COVID”, un document prin care persoanele care călătoresc pe teritoriul Uniunii pot dovedi 

fie că s-au vaccinat anti COVID, fie că s-au vindecat recent de această maladie, fie că au efectuat un 

test pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, iar rezultatul acestuia este negativ. Certificatul are ca 

obiectiv facilitarea și nu îngrădirea liberei circulații, iar statele membre rămân suverane în a impune 

cetățenilor Uniunii condiții suplimentare la intrarea pe teritoriul propriu, cu condiția ca aceste 

restricții să fie notificate din timp Comisiei Europene, dar și celorlalte state membre.  

I. Context   
 

 

Răspândirea virusului SARS-CoV-2 a determinat statele membre să adopte diferite măsuri, unele având  

consecințe asupra dreptului cetățenilor Uniunii la liberă circulație și ședere (art. 20 alin.(2) lit.(a) 

TFUE), cum ar fi obligația de testare pentru infecția cu acest virus înainte și/sau după sosire sau 

obligația de a se supune carantinei sau autoizolării.  

Pentru a face dovada respectării diferitelor cerințe, călătorilor li s-a cerut să furnizeze diverse tipuri de 

documente justificative, cum ar fi adeverințe medicale, rezultate ale testelor sau declarații. Ca urmare a 

lipsei unor formate standardizate și securizate, călătorii s-au confruntat cu probleme în ceea ce privește 

acceptarea documentelor lor și, de asemenea, s-au raportat cazuri de prezentare a unor documente 

frauduloase sau falsificate.  

Pentru a asigura o abordare coordonată, predictibilă și transparentă față de adoptarea restricțiilor la 

libera circulație, Consiliul Uniunii Europene a adoptat, la 13 octombrie 2020, o recomandare în acest 

sens. Mai multe state membre au lansat sau plănuiesc să lanseze inițiative privind eliberarea 

certificatelor de vaccinare. Totuși, pentru ca acestea să fie utilizate efectiv într-un context 

transfrontalier, atunci când cetățenii își exercită dreptul la liberă circulație, ele trebuie să fie pe deplin 

interoperabile1, sigure și verificabile. În acest sens, s-a arătat că o abordare comună ar fi necesară între 

statele membre cu privire la conținutul, forma, principiile și standardele tehnice ale acestor certificate.  

Consiliul European din 25-26 februarie 2021 a adoptat o declarație prin care a solicitat, între altele, 

continuarea lucrărilor privind o abordare comună a certificatelor de vaccinare.  

                                                           
1 Interoperabilitatea se referă la capacitatea sistemelor de verificare dintr-un stat membru de a utiliza date 

înregistrate de un alt stat membru 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1475&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/media/48646/2526-02-21-euco-statement-ro.pdf
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Comisia lucrează cu statele membre în cadrul rețelei e-sănătate, o rețea voluntară a autorităților 

naționale competente cu e-sănătatea, pentru pregătirea interoperabilității acestor adeverințe, dar și 

pentru dezvoltarea unui set de date comun pentru adeverințele privind rezultatele la testele COVID-19.    

În privința cetățenilor statelor terțe, care au drept de ședere pe teritoriul unui stat membru, potrivit 

acquis-ului Schengen, aceștia pot circula liber pe teritoriul celorlalte state membre, în anumite condiții. 

Cu toate acestea, în situația actualei pandemii, circulația acestor persoane este în egală măsură 

restricționată, similar cetățenilor statelor membre UE. De aceea, Comisia a înaintat o propunere de 

regulament prin care se asigură că aceleași cadru al adeverinței electronice verzi se aplică și pentru 

cetățenii statelor terțe care îndeplinesc condițiile de ședere legală pe teritoriul Uniunii Europene.  

 

II. Facilitarea liberei circulații  
 

1. Inițiativele Comisiei Europene   

 

În contextul prezentat anterior, Comisia Europeană a inițiat două propuneri de regulament menite a 

facilita libera circulație a persoanelor pe perioada pandemiei, prin crearea unui cadru pentru 

eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de 

vindecare, atât pentru cetățenii Uniunii (COM(2021)130), cât și pentru cetățenii statelor terțe 

(COM(2021)140). Această a doua propunere de regulament nu face decât să asigure aplicarea cadrului 

din COM(2021)130 și pentru acei resortisanți ai țărilor terțe care nu intră sub incidența regulamentului 

respectiv, dar a căror reședință sau ședere pe teritoriul unui stat membru este legală și care au dreptul 

de a călători în alte state membre în conformitate cu dreptul Uniunii. Prin urmare, în continuare, ori de 

câte ori ne referim la regulament, avem în vedere propunerea principală COM(2021)130.  

 

Având la bază lucrările tehnice desfășurate în cadrul rețelei e-sănătate, Comisia Europeană a propus 

instituirea unei adeverințe electronice verzi în care să fie înregistrată vaccinarea împotriva COVID-19, 

rezultatul negativ al testării pentru SARS-CoV-2 sau vindecarea de COVID-19. Interoperabilitatea 

adeverinței electronice verzi presupune existența unor cerințe uniforme pentru eliberarea, verificarea și 

acceptarea adeverințelor care o compun.  

Statele membre sunt obligate să elibereze adeverințele în formă electronică și/sau pe suport de hârtie. 

Acestea trebuie să conțină un cod de bare interoperabil pentru verificarea autenticității, validității și 

integrității lor și trebuie să fie gratuite și redactate în limba oficială a statului emitent, dar și în limba 

engleză. 

La rândul lor, Comisia și statele membre se obligă să instituie o infrastructură digitală a unui cadru de 

încredere care să permită eliberarea și verificarea în condiții de siguranță a adeverințelor și care să 

asigure, pe cât posibil, interoperabilitatea cu sistemele tehnologice instituite la nivel internațional.  

Propunerile Comisiei prevăd totodată și acceptarea adeverințelor sigure și verificabile eliberate de state 

terțe cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora, potrivit unui standard internațional care să fie 

interoperabil cu cadrul de încredere menționat anterior și care să conțină datele personale necesare, pe 

baza adoptării unei decizii de punere în aplicare a Comisiei.   
De asemenea, sunt furnizate detalii cu privire la emiterea, conținutul și acceptarea adeverințelor de 

vaccinare, a adeverințelor de testare și a adeverințelor de recuperare. Acestea vor cuprinde un set limitat 

de informații esențiale, cum ar fi numele, data nașterii, data emiterii, informații privind vaccinul, testul 

sau vindecarea, precum și un identificator unic atribuit fiecărei adeverințe.  

Adeverința electronică verde va fi valabilă în toate statele membre și accesibilă pentru Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia și Elveția.  

Comisia arată că deținerea unei adeverințe electronice verzi, în special a adeverinței de vaccinare, 

nu ar trebui să constituie o precondiție pentru exercitarea liberei circulații. În acest sens, 

https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_en
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20210130.do
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20210140.do
https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_en
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propunerea de regulament nu poate fi interpretată ca stabilind o obligație sau un drept de a fi 

vaccinat.  

În aceleași timp, se instituie o procedură de notificare în vederea asigurării că celelalte state membre și 

Comisia sunt informate cu privire la restricțiile care limitează libertatea de circulație pe perioada 

pandemiei. Cu alte cuvinte, statele membre își păstrează dreptul de a solicita celor care dețin 

adeverința electronică verde ca, după intrarea pe teritoriul lor, să stea în carantină, în autoizolare 

sau să efectueze teste suplimentare; totodată, statele membre pot refuza intrarea pe teritoriul lor 

a persoanelor, chiar dacă dețin adeverința electronică verde, însă în toate aceste situații sunt 

nevoite să notifice Comisia Europeană și restul statelor membre. 

În privința protecției datelor personale, propunerea de regulament asigură că adeverințele conțin doar 

acele date care sunt necesare. Întrucât datele personale cuprind și date medicale sensibile, statele 

membre trebuie să asigure un nivel ridicat de protecție a acestora, aplicând principiul reducerii la 

minimum a datelor. În special, cadrul pentru adeverința electronică verde nu ar trebui să necesite crearea 

și întreținerea unei baze de date la nivelul Uniunii, ci ar trebui să permită verificarea descentralizată a 

adeverințelor interoperabile semnate electronic.  

Măsurile preconizate de propunerea de regulament se vor suspenda odată ce Organizația 

Mondială a Sănătății declară încetarea urgenței medicale internaționale legate de epidemia de 

COVID-19. Cu toate acestea, Comisia solicită împuternicirea de a adopta un act delegat prin care 

dispozițiile regulamentului să poată fi aplicate și după încetarea pandemiei de COVID-19, dacă 

directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății va fi declarat o urgență de sănătate 

publică de importanță internațională cauzată de virusul SARS-CoV-2, de o variantă a acestuia 

sau de alte boli infecțioase cu potențial epidemiologic. 

Strategiile de vaccinare rămân în competența statelor membre. 

 

2. Pozițiile de negociere Consiliul UE – Parlamentul European 
 

La 14 aprilie 2021, Comitetul Reprezentanților Permanenți (Coreper) a aprobat mandatul de negociere 

al Consiliului cu Parlamentul European, propunând o serie de amendamente la inițiativa Comisiei. Între 

altele, acesta a arătat, că regulamentul nu ar trebui să se aplice deciziilor statelor membre de 

impunere sau ridicare a restricțiilor instituite la libera circulație, care sunt în conformitate cu 

dreptul UE, în vederea limitării răspândirii pandemiei. Ca atare, utilizarea adeverinței electronice 

verzi în vederea ridicării restricțiilor ar trebui să rămână în răspunderea statelor membre. 

Pe de altă parte, Consiliul a susținut că pentru asigurarea interoperabilității și accesului egal, inclusiv al 

persoanelor cu dizabilități, statele membre ar trebui să redacteze adeverințele care stau la baza 

adeverinței electronice verzi în format digital și/sau pe suport de hârtie, în funcție de preferința 

solicitantului.  

De asemenea, cu privire la transferul datelor personale către entități din state terțe, în vederea 

confirmării și verificării vaccinării, a testelor sau a vindecării, acesta trebuie să se limiteze doar la acele 

informații necesare verificării autenticității, validității și integrității adeverinței și trebuie să se 

desfășoare în conformitate cu Capitolul V2 din Regulamentul (UE)2016/679 privind protecția datelor.  

Un alt amendament se referă la situația celor vaccinați înainte ca regulamentul să intre în vigoare, 

inclusiv ca parte a unui studiu clinic; aceste persoane ar trebui să poată să obțină o adeverință de 

vaccinare care să fie conformă cu regulamentul, având în vedere că adeverința electronică prevede un 

cadru acceptat reciproc pentru facilitarea liberei circulații. Dacă cetățenii Uniunii sau membrii familiilor 

acestora nu posedă o adeverință care să întrunească cerințele regulamentului, în special pe motiv că s-

au vaccinat înainte de intrarea acestuia în vigoare, aceștia ar trebui să poată dovedi prin alte mijloace 

că îndeplinesc condițiile ridicării restricțiilor la libera circulație. În pofida acestui lucru, statele membre 

rămân în continuare obligate să emită acestor persoane adeverințe conforme cu regulamentul. 

                                                           
2 Se referă la transferul datelor către state terțe și organizații internaționale.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL
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Pe de altă parte, s-a arătat că statele membre pot emite (deci nu sunt obligate), la cerere, adeverințe de 

vaccinare cetățenilor UE și membrilor familiilor acestora care s-au vaccinat în state terțe, pe baza 

informațiilor necesare și a dovezilor de încredere.  

Consiliul a avut în vedere și vaccinurile care au primit autorizație de introducere pe piață, potrivit 

Regulamentului (UE)726/20043, cele care au primit autorizație de introducere pe piață de la autoritatea 

competentă a unui stat membru, potrivit Directivei 2001/83/CE4 sau cele care se află pe lista de utilizare 

în caz de urgență a Organizației Mondiale a Sănătății.  

Totodată, s-a arătat că deținerea unei adeverințe electronice verzi nu poate fi o precondiție pentru 

exercitarea drepturilor de liberă circulație.  

Alte dispoziții se referă la validitatea de douăsprezece luni a regulamentului (de la intrarea sa în vigoare) 

și la obligația Comisiei ca, la trei luni de la încheierea aplicării regulamentului, să prezinte un raport 

Parlamentului European și Consiliului cu privire la aceasta. Raportul va trebui să cuprindă și impactul 

regulamentului asupra libertății de circulație, acceptarea diferitelor tipuri de vaccin și o analiză privind 

protecția datelor personale în timpul pandemiei. Raportul ar putea fi însoțit și de propuneri legislative, 

în special pentru extinderea datei de aplicare a regulamentului, ținând seama de evoluția situației 

epidemiologice din cadrul pandemiei.  

 

Poziția de negociere a Parlamentului European a fost exprimată la 29 aprilie 2021. Acesta a formulat 

o serie de amendamente vizând, între altele: înlocuirea denumirii adeverință electronică verde cu 

certificat digital al UE privind COVID; limitarea restricțiilor ca domeniu și perioadă de aplicare, astfel 

încât spațiul Schengen să redevină deplin funcțional, fără controale la frontierele interne; includerea în 

certificat a duratei de valabilitate a acestuia, cu posibilitatea de ajustare a acestei durate în funcție de 

progresele tehnico-științifice; obligativitatea și aplicarea directă a certificatului digital al UE privind 

COVID în toate statele membre; instituirea de criterii și proceduri standardizate și comune pentru a 

verifica certificatul digital al UE, pe baza orientărilor elaborate de Comisie. 

Totodată, Parlamentul European a arătat că reintroducerea controalelor la frontierele interne ale statelor 

membre nu ar trebui să se justifice numai pe necesitatea verificării certificatelor stabilite prin acest 

regulament, ci ele ar trebui să rămână o măsură de ultimă instanță. 

Pe de altă parte, a fost subliniată obligația statelor membre de a asigura accesul echitabil și gratuit 

al cetățenilor la vaccinare, dar și la metodele de testare, acestea din urmă trebuind să fie 

disponibile pe toate platformele de transport. Mai mult, persoanele vaccinate înainte de data aplicării 

prezentului regulament ar trebui să aibă dreptul de a obține o adeverință în acest sens, potrivit noilor 

norme.  

De asemenea, statele membre sunt chemate să accepte dovada vaccinării sau a vindecării pentru 

a elimina restricțiile la libera circulație (carantina/autoizolare, efectuarea de teste suplimentare) 

și să prevină orice fel de discriminare împotriva persoanelor care nu sunt vaccinate. Ca atare, 

deținerea unei adeverințe de vaccinare nu ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru libera circulație 

pe teritoriul Uniunii și nici pentru utilizarea serviciilor de transport transfrontalier. În același timp, 

statele membre nu ar trebui să restrângă accesul la serviciile publice pentru persoanele care nu 

dețin adeverințele care intră sub incidența acestui regulament. 

Pentru cetățenii statelor terțe, Parlamentul European arată că deținerea unui certificat digital al UE 

privind COVID nu poate fi o condiție prealabilă pentru exercitarea drepturilor la liberă circulație, iar 

statele membre asigură posibilități de testare universale, accesibile, la timp și gratuite pentru a garanta 

dreptul la liberă circulație în interiorul Uniunii, fără discriminare din motive de posibilități economice 

sau financiare. 

În final, Parlamentul European solicită statelor membre să nu introducă și nu pună în aplicare 

restricții de călătorie suplimentare, cum ar fi carantina, autoizolarea sau un test pentru 

                                                           
3 Regulamentul de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz 

uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente. 
4 Directivă  de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0726-20130605&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02001L0083-20121116
https://www.who.int/news/item/31-12-2020-who-issues-its-first-emergency-use-validation-for-a-covid-19-vaccine-and-emphasizes-need-for-equitable-global-access
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0145_RO.html#title2


DEPARTAMENTUL DE STUDII PARLAMENTARE ȘI POLITICI UE  
DIRECȚIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

 

 

 

7 

depistarea infecției cu SARS-CoV-2 sau alte măsuri discriminatorii pentru titularii de adeverințe 

care compun certificatul UE COVID-19. 
 

3. Poziții ale unor state membre 

 

Franța – la 31 martie 2021, Senatul a adoptat un aviz politic privind adeverința electronică verde, prin 

care susține fără rezerve propunerea Comisiei. În acest context, Senatul francez pune accent pe 

necesitatea asigurării liberei circulații, în special a lucrătorilor transfrontalieri și salută faptul că 

adeverința electronică verde nu constituie o condiție sine qua non pentru libera circulație în cadrul 

Uniunii pe bază de vaccinare. Totodată, Senatul francez solicită ca regulamentul să prevadă obligația 

autorităților competente ale statelor membre de a efectua controale regulate asupra prestatorilor de 

servicii de transport, pentru a evita încălcarea legislației privind datele cu caracter personal. În final, se 

recomandă Comisiei Europene prezentarea regulată a unui raport către Parlamentul European și 

Consiliu cu privire la punerea în aplicare a regulamentului. 

 

Cu toate acestea, la 1 aprilie 2021, Consiliul de Stat, cea mai înaltă instanță administrativă a Franței și 

organism consultativ al guvernului, a adoptat o decizie de respingere a solicitării unei persoane 

vaccinate de a fi exceptată de la măsurile de restricționare a circulației. Reclamantul a susținut că 

restricțiile impuse de guvern constituie o încălcare a libertății sale de mișcare și, ca atare, a cerut 

instanței de contencios administrativ suspendarea acestor restricții pentru toate persoanele vaccinate.   

Instanța, constatând înrăutățirea răspândirii epidemiei de COVID-19 pe întreg teritoriul Franței, arată 

că oricât de eficientă ar fi vaccinarea, ea nu elimină complet posibilitatea ca persoanele vaccinate 

să rămână purtătoare de virus, mai cu seamă că majoritatea persoanelor foarte vulnerabile nu au fost 

încă vaccinate. Mai mult, pentru ca vaccinarea să reducă răspândirea virusului este necesar să se atingă 

un nivel ridicat de vaccinare în rândul populației. Pe de altă parte, rămâne incertă influența vaccinării 

asupra evoluției epidemiei în urma mutațiilor virusului. Ca atare, instanța a statuat că, în pofida 

beneficiilor aduse de vaccinare celor inoculați, aceștia pot rămâne purtători de virus, contribuind 

la răspândirea epidemiei într-o măsură greu de cuantificat. 

 

Italia – Senat – la 14 aprilie 2021, Comisia pentru politica Uniunii Europene a adoptat o rezoluție cu 

privire la propunerea de regulament, susținând în ansamblu inițiativa Comisiei, cu unele observații, și 

anume: statele membre, în funcție de condițiile epidemiologice prezente, să-și păstreze suveranitatea de 

a adopta măsuri restrictive specifice în vederea ocrotirii sănătății publice, independent de obligația de 

recunoaștere a adeverinței electronice verzi. În această privință, s-ar impune ca legislația să ofere mai 

multă certitudine științifică cu privire la absența riscului de contagiune, în funcție de tipul de vaccin 

inoculat și mai multe date științifice actualizate cu privire la eficacitatea vaccinurilor sau a testelor. Mai 

mult, recunoașterea adeverinței electronice verzi nu ar trebui să limiteze suveranitatea statelor membre 

de a permite accesul pe teritoriul propriu pentru persoanele care nu dețin o atare adeverință, dar care 

îndeplinesc criteriile sanitare și epidemiologice pe care statul membru le consideră suficiente pentru 

asigurarea sănătății publice, inclusiv prin prezentarea unei adeverințe de vaccinare cu un vaccin care nu 

a fost încă recunoscut de Agenția Europeană pentru Medicamente. De asemenea, propunerea de 

regulament ar trebui să prevadă o procedură de revizuire periodică a datelor științifice care stau la baza 

evaluării eficienței vaccinurilor, a fiabilității testelor și a tuturor măsurilor restrictive.  

 

4. Organizația Mondială a Sănătății 

 

Cea de a șaptea reuniune a Comitetului de urgență convocat de directorul general al OMS pentru 

examinarea situației maladiei provocate de COVID-19 a avut loc la 15 aprilie 2021. În cadrul acesteia 

OMS a adresat statelor părți o serie de recomandări, între care și aceea de a nu solicita la intrarea pe 

teritoriul lor a dovezilor de vaccinare, pentru că există un număr limitat de date care atestă 

capacitatea vaccinurilor de reducere a transmiterii maladiei și pentru că la nivel mondial persistă 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20210068/frsen.do
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-04-01/450956
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20210068/itsen.do
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inegalitățile cu privire la distribuirea vaccinurilor. Ca atare, statele părți sunt puternic încurajate 

să admită că solicitarea probelor de vaccinare poate spori inegalitățile și poate promova o 

libertate de circulație diferențiată.  

 

5. Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) și Autoritatea Europeană pentru 

Protecția Datelor (AEPD) au adoptat un aviz comun având ca obiect numai acele prevederi din 

propunerea Comisiei Europene care privesc protecția datelor personale. În observațiile preliminare, cele 

două entități au arătat că protecția datelor nu constituie un obstacol în calea combaterii pandemiei, însă 

au sugerat Comisiei să abordeze propunerea și din perspectivă etică, pentru a cuprinde toate aspectele 

legate de protecția vieții private, a datelor personale și a drepturilor fundamentale în general. De 

asemenea, s-a arătat că propunerea Comisiei ar trebui să asigure un echilibru între obiectivele de interes 

general și respectarea drepturilor la viață privată, protecția datelor și nediscriminare ori dreptul 

fundamental la liberă circulație și ședere.  

CEPD și AEPD consideră că utilizarea certificatului digital al UE privind COVID de către statele 

membre dincolo de scopul urmărit5, respectiv facilitarea liberei circulații, ar putea periclita drepturile 

fundamentale ale cetățenilor Uniunii. O atare utilizare a certificatului digital, în temeiul legislației 

naționale, nu ar trebui să ducă la discriminări pe baza deținerii unei adeverințe de vaccinare ori de 

vindecare. De aceea, orice utilizare ulterioară a cadrului privind certificatul digital al UE privind 

COVID și a datelor personale legate de acesta trebuie să fie în concordanță cu art. 7 și 8 din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu Regulamentul general privind protecția datelor. 

Aceasta implică necesitatea instituirii unui temei juridic în dreptul național, care să respecte principiile 

eficienței, necesității și proporționalității și care să includă garanții specifice și puternice pentru 

nediscriminare și pentru interzicerea reținerii datelor în contextul procesului de verificare. Mai mult, 

CEPD și AEPD arată că un atare sistem ar trebui integrat într-o politică cuprinzătoare în domeniul 

sănătății. 

Cu privire posibilitatea utilizării certificatului digital după încetarea pandemiei de COVID-19, în 

cazul altor boli infecțioase cu potențial epidemiologic, CEPD și AEPD susțin eliminarea din text 

a posibilității Comisiei de a adopta un act delegat în acest sens. În opinia acestora, domeniul de 

aplicare al regulamentului trebuie să se limiteze doar la actuala pandemie de COVID-19 și la 

virusul SARS-CoV-2. 
 

6. Varianta de compromis  

La 21 mai a.c., Coreper a aprobat acordul la care s-a ajuns cu Parlamentul European în cadrul 

trilogurilor și a autorizat președintele să trimită o scrisoare președintelui Comisiei LIBE în care să 

precizeze că, în cazul în care Parlamentul European își va adopta poziția în primă lectură, în termenii 

prevăzuți în scrisoarea respectivă, Consiliul va aproba poziția Parlamentului European, iar actul va fi 

adoptat cu formularea care corespunde poziției Parlamentului European. Redăm în continuare cele mai 

importante elemente ale textului de compromis între Consiliu și Parlamentul European. 

 Certificatul digital al UE privind COVID6 reprezintă cadrul comun pentru eliberarea, 

verificarea și acceptarea certificatelor/adeverințelor interoperabile care atestă vaccinarea, testarea și 

vindecarea de COVID-19. Scopul acestui cadru comun este facilitarea exercitării dreptului la liberă 

circulație și ședere a persoanelor pe teritoriul Uniunii Europene, ca precondiție esențială pentru inițierea 

redresării economice. 

 Certificatul digital al UE privind COVID este obligatoriu și direct aplicabil în statele 

membre. Cadrul comun se aplică și cetățenilor statelor terțe care locuiesc în mod legal în spațiul 

                                                           
5 De ex. pentru accesul în magazine, restaurante, cluburi, lăcașuri de cult ori săli de sport sau în orice alt context, 

cum ar fi accesul la piața muncii.  
6 Denumirea „certificat digita al UE privind COVID” înlocuiește sintagma propusă de Comisie de „certificat verde 

electronic”.   

https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/21-03-31_edpb_edps_joint_opinion_digital_green_certificate_dcg_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12016P%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12016P%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9038-2021-INIT/en/pdf
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Schengen, ca parte a acquis-ului Schengen, fără a aduce atingere regulilor speciale privind trecerea 

frontierelor interne, potrivit dreptului Uniunii.  

 Accesul universal, la timp și la prețuri convenabile la vaccinurile împotriva COVID-19 și 

la testele pentru infecția cu SARS-Cov-2, care stau la baza certificatului digital al UE privind COVID, 

este crucial în lupta împotriva pandemiei și esențial pentru restaurarea libertății de circulație. Pentru a 

facilita călătoriile, statele membre sunt încurajate să asigure posibilități de testare larg accesibile 

și la prețuri avantajoase, ținând seama că nu toată populația are posibilitatea de a se vaccina până 

la data aplicării acestui regulament.   

 Regulamentul se aplică cu respectarea principiilor proporționalității și nediscriminării în 

privința posibilelor restricții la libera circulație pe timpul pandemiei și nu ar trebui perceput ca facilitând 

sau încurajând adoptarea de restricții la libera circulație sau la alte drepturi fundamentale, ca răspuns la 

pandemie, date fiind efectele lor negative asupra cetățenilor și întreprinderilor. Verificarea adeverințelor 

care compun certificatul digital al UE privind COVID nu ar trebui să ducă la restricții suplimentare față 

de libertatea de circulație în cadrul UE ori în spațiul Schengen.  

 Abordarea comună privind eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile se 

bazează pe încredere; autoritățile statelor membre au nevoie de asigurări că informațiile cuprinse în 

adeverințe sunt de încredere, că acestea nu au fost falsificate și că aparțin persoanei în cauză, iar 

persoanele care verifică aceste adeverințe au acces numai la acele informații minime care le sunt 

necesare. Cadrul de încredere ar trebui să asigure că verificarea adeverințelor se poate face offline și 

fără informarea emițătorului sau a vreunei terțe persoane.  

 Certificatele/adeverințele care alcătuiesc certificatul digital al UE privind COVID trebuie 

eliberate în format electronic și/sau pe hârtie, la alegerea beneficiarului. Pentru a evita obstacolele la 

libera circulație, eliberarea adeverințelor trebuie să fie gratuită, însă pentru a preveni abuzul sau frauda, 

statele membre pot percepe taxe în caz de pierdere repetată. Eliberarea adeverințelor se face automat 

sau la cerere, statele membre asigurând accesul egal al tuturor cetățenilor la acestea. O atenție specială 

trebuie acordată lucrătorilor transfrontalieri.  

 Certificatul interoperabil de vaccinare trebuie să confirme că deținătorul a fost vaccinat într-

unul din statele membre și să contribuie la ridicarea graduală a restricțiilor la călătorie. Acesta trebuie 

să cuprindă informațiile necesare privind identitatea deținătorului, numărul, data și locul vaccinării. 

Certificatele de vaccinare se emit doar pentru acele vaccinuri care au primit autorizație de 

comercializare, potrivit Regulamentului nr. 725/2004, potrivit Directivei 2001/83/CE ori a căror 

distribuire a fost temporar autorizată potrivit art. 5 alin.(2) din Directiva 2001/83/CE (CE). De 

asemenea, statele membre sunt încurajate să accepte certificatele de vaccinare eliberate pentru alte 

vaccinuri anti COVID-19 care au încheiat procedura de listare a utilizării de urgență în cadrul 

Organizației Mondiale a Sănătății.  

 Dacă statele membre acceptă dovada vaccinării pentru a ridica restricțiile la libera circulație, 

cum ar fi obligația de a intra în carantină/autoizolare ori obligația de testare, acestea ar trebui să accepte, 

în aceleași condiții, și certificatele valide de vaccinare eliberate de alte state membre, în 

conformitate cu acest regulament.  

 Dacă statele membre ridică restricțiile la libera circulație pe baza dovezii de vaccinare, atunci 

acestea nu pot impune persoanelor vaccinate care călătoresc pe teritoriul lor restricții suplimentare 

(testare obligatorie sau carantină/autoizolare), cu excepția situației în care aceste restricții sunt (pe baza 

ultimelor dovezi științifice) necesare, proporționale și nediscriminatorii în raport cu ocrotirea sănătății 

publice.  

 Statele membre trebuie să prevină discriminarea directă sau indirectă a persoanelor 

nevaccinate, de exemplu din cauze medicale, pentru că nu au făcut parte din grupurile țintă 

pentru care vaccinurile sunt pe moment administrate sau pentru că nu au avut ocazia ori nu au 

dorit să se vaccineze. Ca atare, posesia unui certificat de vaccinare sau posesia unui certificat care 

atestă vaccinarea cu un anumit vaccin nu ar trebui să fie o precondiție pentru exercitarea liberei 

circulații și nici pentru utilizarea serviciilor de transport transfrontaliere.  

 Regulamentul nu poate fi interpretat ca instituind o obligație sau un drept de a fi vaccinat. 

https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/eul/
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 Certificatul interoperabil de testare pentru infecția cu SARS-CoV-2 are menirea de a facilita 

acceptarea rezultatelor testelor efectuate în alte state membre, în scopul liberei circulații. Statele 

membre solicită persoanelor care doresc să intre pe teritoriul lor efectuarea unui test al reacției în lanț a 

polimerazei cu transcripție inversă (Real Time PCR). Cu toate acestea, există o nouă generație de teste 

mai rapide și mai ieftine, care sunt accesibile pe piața Uniunii, așa-numitele teste antigenice care 

detectează prezența proteinelor virale. La 18 noiembrie 2020, Comisia a adoptat Recomandarea (UE) 

2020/1743 privind utilizarea testelor antigenice rapide în diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2. De 

asemenea, la 22 ianuarie 2021, Consiliul a adoptat Recomandarea 2021/C24/01 privind un cadru comun 

pentru utilizarea și validarea testelor antigenice rapide și pentru recunoașterea reciprocă a rezultatelor 

testelor pentru COVID-19 în UE. Aceasta din urmă prevede dezvoltarea unei liste comune a testelor 

antigenice rapide COVID-19. Lista7 a fost agreată de Comitetul pentru siguranța sănătății8, la 18 

februarie 2021, și poate constitui baza recunoașterii reciproce a rezultatelor testărilor între statele 

membre.  

Pentru a sprijini capacitatea de testare a statelor membre, Comisia a mobilizat 100 milioane de euro 

pentru achiziționarea a peste 20 milioane de teste antigenice rapide și 35 de milioane de euro, printr-un 

acord cu Crucea Roșie, pentru creșterea capacității de testare a statelor membre prin utilizarea de unități 

mobile de testare.  

Similar certificatelor de vaccinare, certificate de testare eliberate de statele membre, potrivit acestui 

regulament, ar trebui să fie acceptate de statele care solicită o dovadă de testare pentru infecția cu SARS-

CoV-2, în contextul restricțiilor la libera circulație impuse de pandemie. Atunci când situația 

epidemiologică o permite, deținătorii certificatelor de testare nu ar trebui să fie supuși altor restricții, 

cum ar fi efectuarea de teste suplimentare la sosirea pe teritoriul statului membru respectiv ori intrarea 

în carantină/autoizolare, decât dacă aceste restricții sunt necesare, proporționale și nediscriminatorii în 

raport cu ocrotirea sănătății publice, având în vedere ultimele dovezi științifice disponibile.  

 Certificatul interoperabil de vindecare este necesar întrucât, potrivit informațiilor actuale, 

persoanele care s-au vindecat de COVID-19 continuă să obțină rezultate pozitive la testele pentru 

SARS-CoV-2, cu toate că acestea nu mai sunt contagioase. Certificatul de vindecare trebuie eliberat cel 

mai devreme la 11 zile9 de la data la care persoana vizată a fost pentru prima dată testată pozitiv pentru 

infecția cu SARS-CoV-2 și ar trebui să fie valabil timp de cel mult 180 de zile. Comisia Europeană 

solicită însă să fie împuternicită să modifice această perioadă pe baza orientărilor Comitetului pentru 

siguranța sănătății ori ale Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor.  

În situația în care statele membre ridică pe teritoriul propriu restricțiile la libera circulație pentru 

persoanele care dețin un certificat de vindecare, acestea nu ar trebui să impună restricții suplimentare 

persoanelor vindecate în alte state membre, cum ar fi testarea pentru SARS-CoV-2 ori intrarea în 

carantină/autoizolare, decât dacă aceste restricții sunt necesare, proporționale și nediscriminatorii în 

raport cu ocrotirea sănătății publice, având în vedere ultimele dovezi științifice disponibile.  

 Statele membre care adoptă prin legislație națională și pentru scopuri interne un alt 

sistem de certificat COVID-19 ar trebui să se asigure că certificatul digital al UE privind COVID 

poate fi utilizat pe teritoriul lor, fără a necesita obținerea de certificate suplimentare, atât timp 

cât acest regulament este în vigoare.  

 Regulamentul interzice colectarea datelor personale obținute din certificatul digital al UE 

privind COVID și păstrarea lor într-o bază centralizată la nivelul UE.  

 Pentru a asigura coordonarea, statele membre și Comisia Europeană trebuie informate atunci 

când un stat membru solicită deținătorilor de certificate să se supună la intrarea pe teritoriul propriu la 

efectuarea de teste suplimentare/carantină/autoizolare. Regulamentul se va aplica timp de 12 luni, 

                                                           
7 Lista a fost actualizată la 11 mai 2021.  
8 Comitetul este un grup consultativ înființat în 2001, în cadrul Comisiei Europene, la cererea miniștrilor sănătății 

din statele membre.  
9 Potrivit Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, studiile recente atestă că, începând cu ziua a 

zecea de la debutul simptomelor de COVID-19, boala nu mai este transmisibilă.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.392.01.0063.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2020%3A392%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.392.01.0063.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2020%3A392%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.024.01.0001.01.RON&toc=OJ%3AC%3A2021%3A024%3AFULL
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/risk_management/hsc/members_ro
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începând cu 1 iulie 2021. La 4 luni de la data aplicării regulamentului, Comisia va prezenta un raport 

Parlamentului European și Consiliului. Cel târziu la 3 luni de la data încetării aplicării regulamentului, 

Comisia va prezenta un al doilea raport privind lecțiile învățate și impactul regulamentului asupra 

protecției datelor personale și asupra libertății de circulație.  

La 9 iunie 2021, Parlamentul European a votat varianta de compromis prezentată anterior, iar la 11 

iunie Consiliul a votat în primă lectură textul agreat, semnarea finală a documentelor de către președinții 

legislativului Uniunii având loc la 14 iunie 2021.  

 

III. Concluzii  
 

Urgența soluționării aspectelor legate de libera circulație a cetățenilor Uniunii și a membrilor familiilor 

acestora pe teritoriul Uniunii, în timpul pandemiei de COVID-19, a determinat instituțiile UE să adopte 

cu celeritate regulamentul de instituire a certificatului digital al UE privind COVID. Este poate cea mai 

rapidă procedură legislativă încheiată, grație obiectului său, ocrotirea dreptului de liberă circulație și 

ședere pe teritoriul Uniunii.  

O parte semnificativă a acestor cetățeni este profund afectată de restricțiile impuse de statele membre, 

mai cu seamă aceia care sunt nevoiți să tranziteze zilnic sau destul frecvent granițele, pentru a-și 

îndeplini atribuțiile de serviciu, pentru a îngriji alte persoane ori pentru efectuarea studiilor.  

Restricțiile aplicate de statele membre s-au dovedit a fi inegale, neuniforme și împovărătoare, generând 

multă nesiguranță și neîncredere.   

Ca atare, legiuitorul UE a propus instituirea unui certificat digital menit a proba trei situații: vaccinarea 

anti COVID-19, vindecarea de infecția cu Sars-CoV-2 ori absența contaminării cu acest virus.  

Începând cu 1 iulie 2021, statele membre care solicită la intrarea pe teritoriul propriu o dovadă de 

vaccinare/testare/vindecare de COVID-19 sunt obligate să accepte în aceleași condiții acest certificat 

digital, fără a impune restricții suplimentare, cum ar fi carantina sau efectuarea altor teste. Totodată, 

deținătorii unui certificat digital al UE privind COVID nu pot fi obligați, pe perioada aplicării 

regulamentului, să obțină un certificat emis în baza dreptului intern al unui stat membru.  

Această interdicție nu este însă absolută. Statele membre pot impune restricții suplimentare, dar numai 

dacă acestea sunt necesare, proporționale și nediscriminatorii în raport cu ocrotirea sănătății publice, 

având în vedere ultimele dovezi științifice disponibile. Mai mult, se instituie obligația statelor membre 

de a comunica în 48 de ore aceste restricții Comisiei Europene și celorlalte state membre.  

Totodată, în temeiul nediscriminării, legiuitorul Uniunii recomandă statelor membre să accepte și 

testele antigenice, care sunt mai ieftine, comparativ cu acelea de tip Real Time PCR.  

De asemenea, statele membre pot (deci nu sunt obligate), să elibereze, la cerere, certificate de vaccinare 

persoanelor care au fost vaccinate într-o țară terță și care prezintă toate informațiile necesare, inclusiv 

dovezi fiabile în acest sens. În niciun caz statele membre nu sunt obligate să emită certificate de 

vaccinare, dacă vaccinul împotriva COVID-19 în cauză nu a fost autorizat pe teritoriul lor. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:52021PC0130

