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PARLAMENTUL ROMÂNIEI  

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU 

APĂRARE, ORDINE 

PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 

NAŢIONALĂ 

 

COMISIA PENTRU 

SĂNĂTATE ȘI FAMILIE 

 

COMISIA PENTRU 

TEHNOLOGIA 

INFORMAȚIEI ȘI 

COMUNICAȚIILOR 

Nr. 4c-15/323            Nr.4c-10/359 Nr. 4c-19/138 

București, 20 martie 2023 

 

Către: 

  BIROUL PERMANENT AL  

 CAMEREI DEPUTAȚILOR  

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului 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, 

transmis Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisiei 

pentru sănătate și familie și Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor 

cu adresa nr.PL-x 393 din 27 septembrie 2021. 

Prin conținutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE 

Laurențiu-Dan 

LEOREANU 

 

PREŞEDINTE 

         Nelu TĂTARU 

PREŞEDINTE 

 

  Ioan-Sabin SĂRMAȘ 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU 

APĂRARE, ORDINE 

PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 

NAŢIONALĂ 

 

COMISIA PENTRU 

SĂNĂTATE ȘI FAMILIE 

 

COMISIA PENTRU 

TEHNOLOGIA 

INFORMAȚIEI ȘI 

COMUNICAȚIILOR 

Nr. 4c-15/323            Nr.4c-10/359 Nr. 4c-19/138 
 

București, 20 martie 2023 
 

 

RAPORT COMUN 

asupra proiectului 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 
 

În temeiul art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru sănătate și familie și 

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor, au fost sesizate, prin 

adresa nr. PLx 393/2021 din 27 septembrie 2021, cu dezbaterea pe fond, în 

procedură de urgență, a proiectului 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. 
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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. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, 

în şedinţa din 22 septembrie 2021. Proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art.62 și 64 din Regulamentului Camerei 

Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut proiectele de lege în ședințe separate. 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile sesizate în fond au avut în 

vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.502/29.06.2021) ; 

• avizul favorabil al Consiliului Economic și Social ( nr.4974/29.06.2021); 

• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/724/6.10.2021); 

• avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului ( nr.4c-7/423/22.03.2022 ); 

• punctul de vedere al Ministerului Sănătății (nr.AR 8192/18.05.2022). 
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Membrii Comisiei pentru sănătate și familie  au dezbătut proiectul de lege în 

şedinţa din 31 mai 2022 şi au hotărât, cu majoritate de voturi, aprobarea 

proiectului de lege cu amendamente admise redate în anexa care face parte 

integrantă din prezentul raport comun. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 

deputaţii, membri ai comisiei, conform listei de prezenţă. La dezbaterile proiectului 

de lege a participat, în calitate de invitat, domnul Aurel George Mohan, secretar de 

stat în Ministerul Sănătății. 

În conformitate cu prevederile art.62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru tehnologia informației și 

comunicațiilor au dezbătut proiectul de lege în ședința, din data de 21 iunie 2022. La 

ședință au fost prezenți 10 deputați din totalul de 19 membrii. În urma dezbaterilor 

membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, adoptarea 

proiectului de Lege cu amendamentele admise redactate în anexă care face parte 

integrantă din prezentul raport comun. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a examinat 

proiectul de lege, în ședința din data de 13 martie 2023. La lucrări, membrii Comisiei 

au fost prezenți conform listei de prezență. În urma examinării, membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților 

adoptarea proiectului de lege menționat anterior cu amendamentele admise 

redactate în anexă care face parte integrantă din prezentul raport. 

În urma dezbaterilor, membrii celor trei comisii au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, adoptarea proiectului 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, cu 

amendamentele admise redactate în anexă care face parte integrantă din prezentul 

raport comun. 

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

legilor ordinare. 
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PREŞEDINTE 

Laurențiu-Dan 

LEOREANU 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Nelu TĂTARU 

PREŞEDINTE 

  Ioan-Sabin SĂRMAȘ 

 

 

 

          SECRETAR,        SECRETAR,                SECRETAR,  

     Dumitru RUJAN                  Liviu-Ioan BALINT                      Radu-Dinel Miruță 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit,          Întocmit,       Întocmit,  

Florin Danciu, consilier parlamentar         Cristina Bologan, Șef serviciu                                           Mihaela Astafei, consilier parlamentar
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ANEXA  

 

AMENDAMENTE ADMISE Plx 393-2021 

 

 

Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

1.   

__ 

Titlul legii 

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 

și acceptarea certificatului 

digital al Uniunii Europene 

privind COVID pentru a 

facilita libera circulație pe 

durata pandemiei de COVID-

19 

 

Nemodificat 
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

2.   

__ 

Articol unic.- Se aprobă 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.68 din 29 iunie 

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,  publicată  în  

Monitorul  Oficial  al   României,  

Partea  I, nr.644 din 30 iunie 

2021, cu următoarea 

completare: 

Articol unic.- Se aprobă 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.68 din 29 

iunie 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,  publicată  în  

Monitorul  Oficial  al   

României,  Partea  I, 

nr.644 din 30 iunie 2021, 

cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Având în 

vedere 

eliminarea 

amendament

elor adoptate 

de Senat şi 

aprobarea 

ordonanţei 

de urgenţă în 

forma 

propusă de 

Guvern (în 

concordanță 

cu punctul de 

vedere al 

Ministerului 

Sănătății 

nr.AR 

8192/18.05.2

022). 
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

(Comisiile sesizate în 

fond) 

3.   

Titlul ordonanței 

 

Ordonanță de urgență 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 

 

 

__ 

 

Nemodificat 

 

4.  Art.1.-(1)Prezenta ordonanţă de 

urgenţă reglementează modul de 

eliberare, verificare şi acceptare 

a certificatelor digitale ale 

Uniunii Europene privind 

COVID, care atestă vaccinarea, 

 

__ 

 

Nemodificat 
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

testarea sau vindecarea 

titularilor, denumite în 

continuare certificate, în 

conformitate cu Regulamentul 

(UE) 2021/953 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 14 

iunie 2021 privind cadrul pentru 

eliberarea, verificarea şi 

acceptarea certificatelor 

interoperabile de vaccinare, 

testare şi vindecare de COVID-

19 (certificatul digital al UE 

privind COVID) pentru a facilita 

libera circulaţie pe durata 

pandemiei de COVID-19 şi 

Regulamentul (UE) 2021/954 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 14 iunie 2021 

privind cadrul pentru eliberarea, 

verificarea şi acceptarea 

certificatelor interoperabile de 

vaccinare, testare şi vindecare de 

COVID-19 (certificatul digital al 

UE privind COVID) referitor la 

https://idrept.ro/12058616.htm
https://idrept.ro/12058617.htm
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

resortisanţii ţărilor terţe aflaţi în 

situaţie de şedere legală sau care 

au reşedinţă legală pe teritoriul 

statelor membre, pe durata 

pandemiei de COVID-19. 

(2)Autorităţile şi instituţiile 

publice din România cu atribuţii 

în îndeplinirea prevederilor 

Regulamentului 

(UE) 2021/953 şi ale 

Regulamentului 

(UE) 2021/954 utilizează, 

începând cu data de 1 iulie 2021, 

"Sistemul informatic integrat de 

eliberare şi verificare a 

certificatelor digitale ale UE 

privind COVID-19", denumit în 

continuare SII-CDC. 

(3)SII-CDC se află în 

administrarea operaţională a 

Ministerului Sănătăţii, în calitate 

de autoritate responsabilă cu 

eliberarea certificatelor, şi este 

https://idrept.ro/12058616.htm
https://idrept.ro/12058617.htm
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

dezvoltat şi implementat, din 

punct de vedere tehnic, de către 

Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu respectarea 

prevederilor Regulamentului 

(UE) 2021/953. 

(4)SII-CDC este compus din 

următoarele elemente: 

a)un portal web, 

https://certificat-covid.gov.ro, ca 

unic punct de eliberare a 

certificatelor digitale ale UE 

privind COVID; 

b)infrastructura de servicii 

informatice necesare pentru 

comunicarea cu portalul de 

interoperabilitate creat şi 

gestionat de Comisia Europeană, 

pentru gestionarea criteriilor 

specifice de validare a 

certificatelor şi pentru aplicaţia 

mobilă de verificare; 

https://idrept.ro/12058616.htm
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

c) aplicaţia mobilă 

"CoronaScan" pentru verificarea 

autenticităţii, valabilităţii şi 

integrităţii certificatelor, prin 

scanarea codului QR de pe 

certificat. 

 (5)Certificatele sunt eliberate de 

Ministerul Sănătăţii, prin 

intermediul SII-CDC, potrivit 

art. 5-7 din Regulamentul 

(UE) 2021/953, şi conţin datele 

prevăzute în anexa la respectivul 

regulament. 

(6)Certificatele de testare sunt 

emise pe baza testelor efectuate 

în unităţile care raportează în 

platforma informatică "Corona-

forms". 

(7)Pentru validarea identităţii 

solicitantului de certificat, prin 

SII-CDC, în funcţie de tipul de 

https://idrept.ro/12058616.htm
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

certificat solicitat, sunt utilizate 

următoarele seturi de date:  

 a)pentru certificatele de testare 

se va solicita completarea 

următoarelor seturi de date: 

(i)pentru persoanele care s-au 

identificat la testare prin codul 

numeric personal: nume, 

prenume, codul numeric 

personal, seria şi numărul actului 

de identitate, luna efectuării 

testului pentru SARS-CoV-2 al 

cărui rezultat este negativ la 

testul pentru SARS-CoV-2, 

judeţul în care s-a efectuat 

testarea; 

(ii)pentru persoanele care s-au 

identificat la testare cu act de 

identitate, emis de alt stat decât 

România, sau paşaport: nume, 

prenume, numărul 

paşaportului/actul de identitate, 
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

cetăţenie, luna efectuării testului 

pentru SARS-CoV-2 al cărui 

rezultat este negativ la testul 

pentru SARS-CoV-2, judeţul în 

care s-a efectuat testarea; 

b)pentru certificatele de 

vindecare se va solicita 

completarea următoarelor seturi 

de date: 

(i)pentru persoanele care s-au 

identificat la testare prin codul 

numeric personal: nume, 

prenume, codul numeric 

personal, seria şi numărul actului 

de identitate, luna efectuării 

primului test pentru SARS-CoV-

2 al cărui rezultat este pozitiv la 

testul pentru SARS-CoV-2, 

judeţul în care s-a efectuat 

testarea; 

(ii)pentru persoanele care s-au 

identificat la testare cu act de 
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

identitate emis de alt stat decât 

România sau paşaport: nume, 

prenume, numărul actului de 

identitate/paşaportului, 

cetăţenie, luna efectuării 

primului test pentru SARS-CoV-

2 al cărui rezultat este pozitiv la 

testul pentru SARS-CoV-2, 

judeţul în care s-a efectuat 

testarea; 

c)pentru certificatele de 

vaccinare se va solicita 

completarea următoarelor seturi 

de date: 

(i)pentru persoanele care s-au 

identificat la vaccinare prin 

codul numeric personal: nume, 

prenume, codul numeric 

personal, seria şi numărul actului 

de identitate, luna când a fost 

efectuată oricare dintre dozele de 

vaccin, denumirea vaccinului 
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

administrat, judeţul/ţara în care 

s-a efectuat vaccinarea; 

(ii)pentru persoanele care s-au 

identificat la vaccinare cu act de 

identitate, emis de alt stat decât 

România, sau paşaport: nume, 

prenume, numărul actului de 

identitate/paşaportului, 

cetăţenie, luna când a fost 

efectuată oricare dintre dozele de 

vaccin, denumirea vaccinului 

administrat, judeţul/ţara în care 

s-a efectuat vaccinarea. 

(8)Pentru eliberarea 

certificatelor prevăzute la alin. 

(5), în cazul minorilor cu vârsta 

sub 14 ani se vor solicita, în 

funcţie de tipul de certificat 

solicitat, datele prevăzute la alin. 

(7), cu excepţia seriei şi 

numărului actului de identitate, 

precum şi completarea numelui 

şi prenumelui persoanei care 
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

exercită autoritatea părintească 

sau tutelară asupra minorului, 

conform legii, precum şi 

confirmarea faptului că există 

acordul acesteia pentru 

eliberarea certificatului solicitat. 

(9)Datele prevăzute la alin. (7) 

sunt validate prin intermediul 

SII-CDC, în platformele 

informatice şi bazele de date 

deţinute de către instituţiile şi 

autorităţile publice centrale din 

România competente să pună în 

aplicare măsuri de implementare 

a Strategiei de vaccinare 

împotriva COVID-19, cu 

respectarea legislaţiei naţionale 

şi europene privind protecţia 

datelor cu caracter personal. 

(10)În aplicarea art. 8 alin. (1) 

din Regulamentul UE  2021/953, 

cetăţenilor români, precum şi 

membrilor de familie ai acestora 

https://idrept.ro/12058616.htm
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

li se poate elibera, la cerere, 

certificat de vaccinare. 

(11)Certificatele prevăzute la 

alin. (5) pot fi revocate în 

situaţiile prevăzute de 

Regulamentul UE 2021/953. 

Constatarea revocării se va face 

prin intermediul SII-CDC de 

către Ministerul Sănătăţii, în 

baza procedurii/fluxului 

informaţional stabilit prin 

ordinul comun al instituţiilor 

prevăzute al art. 2 alin. (1)-(4). 

(12)Certificatele eliberate 

conform alin. (5) sunt valabile 

după cum urmează: 

a)certificatele de testare, 24 de 

ore pentru testul antigen rapid şi 

72 de ore pentru testul de 

amplificare a acidului nucleic, 

denumit în continuare NAATs; 

https://idrept.ro/12058616.htm
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

b)certificatele de vindecare, 180 

de zile de la data primului 

rezultat pozitiv la testul pentru 

SARS-CoV-2, înregistrat în 

platforma informatică "Corona-

forms"; 

c)certificatele de vaccinare, până 

la data de 30 iunie 2022. 

(13)Pentru persoanele care s-au 

vaccinat cu un vaccin care nu 

figurează pe lista de vaccinuri 

publicată de Ministerul 

Sănătăţii, conform art. 2 alin. (1) 

lit. e), sau care transmit o 

adeverinţă de vaccinare emisă de 

alt stat în care nu este specificat 

tipul de vaccin efectuat nu se va 

emite certificat de vaccinare. 

 

5.  Art.2. - (1)Ministerul Sănătăţii 

are următoarele responsabilităţi: 

_ Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

a)publică pe site-ul Ministerului 

Sănătăţii toate informaţiile 

necesare cu privire la eliberarea, 

verificarea şi acceptarea 

certificatelor în conformitate cu 

prevederile Regulamentului 

(UE) 2021/953 şi ale prezentei 

ordonanţe de urgenţă; 

b)asigură, prin direcţiile de 

sănătate publică judeţene, 

respectiv a municipiului 

Bucureşti asistenţă în vederea 

eliberării certificatelor, în format 

electronic sau letric, la 

solicitarea persoanelor 

interesate; 

c)asigură, prin direcţiile de 

sănătate publică judeţene, 

respectiv a municipiului 

Bucureşti, rectificarea datelor 

din platforma informatică 

"Corona-forms", în cazul în care 

există neconcordanţe, în termen 

https://idrept.ro/12058616.htm
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

de maximum 4 zile lucrătoare de 

la comunicare; 

d)asigură, prin Institutul 

Naţional de Sănătate Publică, 

introducerea şi rectificarea 

datelor din Registrul electronic 

naţional de vaccinări, inclusiv ca 

urmare a verificării de grup 

potrivit art. 4 alin. (4), în cazul în 

care există neconcordanţe cu 

datele privind persoanele 

vaccinate, în termen de 4 zile 

lucrătoare de la comunicare; 

e)întocmeşte şi notifică către 

Comisia Europeană şi statele 

membre lista vaccinurilor 

acceptate de către România, în 

scopul implementării 

Regulamentului (UE) 2021/953; 

f)stabileşte împreună cu 

Ministerul Sănătăţii, Ministerul 

Afacerilor Interne, Ministerul 

https://idrept.ro/12058616.htm
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

Apărării Naţionale şi Serviciul 

de Telecomunicaţii Speciale 

fluxurile informaţionale pentru 

eliberarea, verificarea şi 

acceptarea certificatelor; 

g)întocmeşte, actualizează şi 

notifică către Comisia 

Europeană şi statele membre, 

prin intermediul SII-CDC, lista 

certificatelor revocate din 

România; 

h)exercită obligaţiile de 

informare şi comunicare, în 

contextul revocării unui 

certificat, prevăzute de 

Regulamentul (UE) 2021/953, 

precum şi cele prevăzute la art. 

11 alin. (2) şi (3) din acelaşi 

regulament, respectiv obligaţia 

de informare în ceea ce priveşte 

eventuale restricţii impuse, 

eliberarea şi condiţiile de 

acceptare a certificatelor, 

https://idrept.ro/12058616.htm
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

precum şi vaccinurile pe care le 

acceptă; 

i)asigură măsurile necesare în 

vederea exercitării drepturilor 

persoanelor vizate în 

concordanţă cu prevederile 

Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulame

ntul general privind protecţia 

datelor); 

j)furnizează autorităţilor 

administraţiei publice locale 

coduri de acces în portalul 

https://certificat-covid.gov.ro, 

ghiduri de utilizare a portalului şi 

https://idrept.ro/12045068.htm
https://idrept.ro/12015837.htm
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

asistenţa tehnică necesară 

eliberării certificatelor în format 

letric. 

 (2)Ministerul Afacerilor Interne 

are următoarele responsabilităţi: 

a)prin Direcţia pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date, asigură: 

(i)funcţionarea unui serviciu 

web prin intermediul căruia, la 

interogarea SII-CDC, după 

codul numeric personal, seria şi 

numărul actului de identitate, 

precum şi după iniţialele 

numelui şi ale prenumelui, să se 

furnizeze numele şi prenumele 

persoanei aşa cum figurează în 

Registrul naţional de evidenţă a 

persoanelor; 

(ii)dezvoltarea prin proceduri 

informatice şi operaţionale a 

unui mecanism pentru 
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

identificarea şi marcarea 

neconcordanţelor cu privire la 

identitatea persoanei, pentru 

realizarea evaluărilor necesare 

şi, după caz, pentru adoptarea 

deciziei de rectificare a datelor; 

(iii)dispunerea măsurilor 

necesare pentru rectificarea 

datelor înregistrate eronat în 

Registrul naţional de evidenţă a 

persoanelor, în termen de 4 zile 

lucrătoare de la comunicarea 

transmisă prin intermediul 

mecanismului de la pct. (ii), 

respectiv pentru înregistrarea, 

actualizarea sau modificarea 

înregistrării, în scopul eliminării 

neconcordanţelor cu privire la 

datele înregistrate în Registrul 

naţional de evidenţă a 

persoanelor, în condiţiile 

dispoziţiilor legale incidente; 



26 
 

Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

b)prin Inspectoratul General al 

Poliţiei de Frontieră asigură, în 

punctele de trecere a frontierei 

de stat, verificarea autenticităţii 

şi valabilităţii certificatelor 

privind vaccinarea, testarea sau 

vindecarea, fără a se reţine 

niciun fel de date sau informaţii 

din certificatul verificat, prin 

sistemul informatic al Poliţiei de 

Frontieră Române şi/sau prin 

aplicaţia mobilă de verificare 

prevăzută la art. 1 alin. (4) lit. c) 

şi instalată pe echipamentele de 

citire a codului QR puse la 

dispoziţie de Serviciul de 

Telecomunicaţii Speciale; 

c)prin Direcţia generală pentru 

comunicaţii şi tehnologia 

informaţiei, asigură condiţiile 

tehnice de acces extern, prin 

intermediul reţelei "Extranet 

STS", în Reţeaua de comunicaţii 
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

voce-date a Ministerului 

Afacerilor Interne către 

serviciile web puse la dispoziţie 

de structurile ministerului, 

respectiv prevăzute la lit. a) pct. 

(i) şi lit. d); 

d)prin Inspectoratul General 

pentru Imigrări asigură 

funcţionarea unui serviciu web 

prin intermediul căruia, la 

interogarea SII-CDC, după 

codul numeric personal, seria şi 

numărul actului de 

identitate/numărul paşaportului, 

precum şi după iniţialele 

numelui şi ale prenumelui, să se 

furnizeze numele, prenumele şi 

data naşterii persoanei aşa cum 

figurează în Sistemul informatic 

de management al străinilor. 

(3)Ministerul Apărării Naţionale 

asigură, la solicitarea 

Ministerului Sănătăţii, 
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

personalul necesar pentru 

funcţionarea Centrului de 

preluare a apelurilor prevăzut la 

art. 4. 

(4)Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale are următoarele 

responsabilităţi: 

a)proiectarea, dezvoltarea, 

operaţionalizarea, mentenanţa şi 

actualizarea SII-CDC; 

b)publicarea aplicaţiei mobile de 

verificare, menţionată la art. 1 

alin. (4) lit. c); 

c)găzduirea şi administrarea, din 

punct de vedere tehnic, a 

sistemului hardware şi software, 

necesar pentru interogarea de 

către SII-CDC a sistemelor 

informatice prevăzute în 

prezenta ordonanţă de urgenţă şi 
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

pentru generarea certificatelor 

prevăzute la art. 1 alin. (5); 

d)asigurarea securităţii 

cibernetice SII-CDC; 

e)implementarea, din punct de 

vedere tehnic, a unui sistem de 

tip call-center, utilizat de către 

centrul de suport prevăzut la art. 

4 alin. (1). 

6.  Art. 3. -(1)Pe teritoriul 

României, eliberarea 

certificatelor se realizează prin 

portalul https://certificat-

covid.gov.ro, în format 

electronic, pe baza datelor 

necesare din actul de identitate 

sau, după caz, din paşaport sau 

din documentul eliberat în 

condiţiile legii pentru străini. 

(2)În cazul în care persoana 

solicită eliberarea certificatului 

doar în format letric, acesta se 

_ Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

poate adresa primăriei în raza 

căreia îşi are domiciliul 

solicitantul, direcţiei de sănătate 

publică judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti sau 

serviciului public comunitar de 

evidenţă a persoanelor 

competent teritorial, instituţii 

care, pe baza informaţiilor 

furnizate de solicitant, 

interoghează portalul 

https://certificat-covid.gov.ro, 

imprimă şi înmânează 

certificatul solicitantului. 

(3)Solicitarea de eliberare a 

certificatului pe portalul 

prevăzut la alin. (1) trebuie 

realizată de către solicitant după 

cum urmează: 

a)pentru certificatele de 

vaccinare şi de vindecare, cu cel 

puţin 5 zile lucrătoare înainte de 



31 
 

Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

momentul utilizării 

certificatului; 

b)pentru certificatele de testare, 

după efectuarea testului, dar cu 

cel puţin 12 ore sau 48 de ore, în 

funcţie de tipul de test efectuat, 

înainte de momentul utilizării 

certificatului. 

7.  Art. 4.- (1)Se constituie, pe lângă 

Ministerul Sănătăţii, un Centru 

de suport pentru utilizatorii SII-

CDC, format din Centrul de 

preluare a apelurilor şi Grupul 

operaţional pentru verificare, 

eliberare şi acceptare certificate. 

(2)Modul de funcţionare, 

componenţa şi procedurile 

aplicabile în cadrul Centrului de 

suport prevăzut la alin. (1) se 

stabilesc prin ordin comun al 

ministrului sănătăţii, ministrului 

afacerilor interne, ministrului 

_ Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

apărării naţionale şi al 

directorului Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale. 

(3) Centrul de preluare a 

apelurilor menţionat la alin. (1) 

are următoarele atribuţii: 

a)preluarea solicitărilor în cazul 

imposibilităţii eliberării 

certificatelor şi a 

neconcordanţelor identificate în 

informaţiile cuprinse în certificat 

de către posesorul acestuia; 

b)redirecţionarea, în cel mai 

scurt timp posibil, a solicitării 

menţionate la lit. a) către Grupul 

operaţional pentru verificare, 

eliberare şi acceptare certificate, 

conform procedurii stabilite 

potrivit alin. (2); 
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

c)informarea solicitantului cu 

privire la soluţionarea situaţiei 

prevăzute la lit. a) şi b). 

(4)Grupul operaţional pentru 

verificare, eliberare şi acceptare 

certificate format din personalul 

instituţiilor şi autorităţilor 

publice prevăzute la art. 2 alin. 

(1) şi (2) are următoarele 

atribuţii: 

a)verificarea documentelor de 

vaccinare obţinute de cetăţenii 

români în alt stat membru sau 

stat terţ, din punctul de vedere al 

concordanţei, cu modelul de 

adeverinţă de vaccinare din 

statul respectiv, precum şi cu 

datele de identificare, doar în 

situaţia în care persoanelor în 

cauză li s-a administrat una 

dintre dozele din schema 
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

completă de vaccinare pe 

teritoriul altui stat; 

b)verificarea documentelor de 

vaccinare, cu modelul de 

adeverinţă de vaccinare din 

statul respectiv, obţinute de 

cetăţenii români într-un stat terţ, 

doar în situaţia în care 

persoanelor în cauză li s-a 

administrat schema completă de 

vaccinare pe teritoriul unui stat 

terţ; 

c)preia solicitările de la Centrul 

de preluare apeluri şi le trimite în 

vederea soluţionării, în cel mai 

scurt timp posibil, către 

instituţiile şi autorităţile publice 

responsabile din România 

prevăzute la art. 1 alin. (9). 

(5)În vederea soluţionării 

cazului sesizat la Centrul de 

preluare apeluri, solicitantul 
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

pune la dispoziţie, în format 

electronic, printr-o procedură 

stabilită prin ordinul prevăzut la 

alin. (2), o copie a actului de 

identitate/paşaportului/certificat

ului de naştere cu care sa 

înregistrat la vaccinare, 

certificatului de căsătorie, după 

caz, precum şi o copie de pe 

adeverinţa de vaccinare sau de 

pe testul emis de unitatea care 

raportează rezultatele testelor în 

platforma informatică "Corona-

forms" şi certificatul eliberat 

greşit. 

(6)Instituţia sau instituţiile 

sesizate conform prevederilor 

alin. (4) lit. c) soluţionează 

cererile în termen de cel mult 4 

zile lucrătoare de la înştiinţare, 

pentru certificatele de vaccinare 

sau de vindecare, cel mult 12 ore 

pentru testul rapid sau 24 de ore 
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

pentru certificatul de testare 

pentru testul de amplificare a 

acidului nucleic. 

 

8.  Art. 5.-(1)Datele cu caracter 

personal prelucrate în sistemul 

informatic prevăzut la art. 1 alin. 

(2)-(4), (7), (9) şi (11) din 

prezenta ordonanţă de urgenţă 

sunt prelucrate în baza 

prevederilor regulamentelor 

europene prevăzute la art. 1 cu 

respectarea dispoziţiilor 

Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind 

libera circulaţie a acestor date şi 

de abrogare a 

Directivei 95/46/CE, ale Legii 

_ Nemodificat  

https://idrept.ro/12045068.htm
https://idrept.ro/12015837.htm
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

nr. 190/2018 privind măsuri de 

punere în aplicare a 

Regulamentului UE 2016/679, 

precum şi a altor prevederi legale 

naţionale incidente în domeniul 

prelucrării datelor cu caracter 

personal. 

(2)Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Afacerilor Interne, 

Ministerul Apărării Naţionale şi 

Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale prelucrează date cu 

caracter personal prin SII-CDC, 

în calitate de operatori asociaţi, 

în baza responsabilităţilor 

stabilite prin prezenta ordonanţă 

de urgenţă. 

(3)Datele cu caracter personal 

prevăzute la art. 1 alin. (7) şi (8) 

sunt stocate pe toată perioada de 

valabilitate înscrisă pe 

certificatele emise, dar nu mai 

mult de perioada de aplicare a 

https://idrept.ro/00195147.htm
https://idrept.ro/12045068.htm
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

regulamentelor prevăzute la art. 

1 alin. (1). 

(4)La expirarea perioadei 

prevăzute la alin. (3), datele cu 

caracter personal aferente 

fiecărui certificat sunt distruse în 

mod ireversibil, fiind păstrate 

doar numărul unic de 

identificare al certificatului şi 

tipul acestuia. 

9.   După articolul 5 se introduce 

un nou articol, art.5¹, cu 

următorul cuprins: 

„Art.5¹.- Legea nr.55/2020 

privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea 

efectelor  pandemiei de 

COVID-19, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.396 din 15 mai 

2020, cu modificările și 

completările ulterioare, se 

Se elimină 

(Comisiile sesizate în 

fond) 

Motivarea 

este 

prezentată în 

partea 

introductivă 

a raportului. 
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

modifică și se completează 

după cum urmează: 

 

 

10.   1. După articolul 4, se 

introduce un nou articol, 

art.4¹, cu următorul cuprins: 

„Art.4¹.- (1) Certificatul 

digital al Uniunii Europene 

privind COVID-19 

reglementat prin Ordonanța 

de urgență 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 

Se elimină 

(Comisiile sesizate în 

fond) 

Motivarea 

este 

prezentată în 

partea 

introductivă 

a raportului. 
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

durata pandemiei de COVID-

19 este eliberat:  

a) persoanelor  care  sunt  

vaccinate împotriva virusului 

SARS-CoV-2 și pentru care au 

trecut 10 zile de la finalizarea 

schemei complete de 

vaccinare;  

b) persoanelor  care  prezintă 

rezultatul negativ al unui test 

RT-PCR pentru infecția cu 

virusul SARS-CoV-2 nu mai 

vechi de 72 de ore; 

c) persoanelor care prezintă 

rezultatul negativ certificat al 

unui test antigen rapid pentru 

infecția cu virusul SARS-CoV-

2 nu mai vechi de 48 de ore; 

d) persoanelor care se află în 

perioada cuprinsă între a 15-a 

zi și a 180-a zi ulterioară 
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

confirmării infectării cu 

virusul SARS-CoV-2.  

(2) În cazul persoanelor fizice 

provenite din state ale căror 

autorități nu emit certificate 

digitale ale Uniunii Europene 

privind COVID-19 sau 

documente compatibile cu 

aceste certificate, dovada 

situațiilor prevăzute la alin.(1) 

se face prin intermediul unui 

document, pe suport hârtie sau 

în format electronic. 

(3) În considerarea analizei 

factorilor de risc prevăzuți la 

art.3 alin.(4), la propunerea 

Comitetului Național pentru 

Situații de Urgență, prin 

hotărâre a  Guvernului 

adoptată în temeiul art.4, pe 

durata stării de alertă se poate 

institui obligația prezentării 
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

certificatului digital prevăzut 

la alin.(1) pentru asigurarea 

exercitării drepturilor și 

libertăților fundamentale, în 

interesul protejării sănătății 

publice și în scopul exclusiv al 

combaterii răspândirii 

epidemiei COVID-19. 

Condițiile privind prezentarea 

și verificarea certificatului 

digital prevăzut la alin.(1), 

precum și categoriile de 

persoane care au obligația 

prezentării acestuia se 

stabilesc, la propunerea 

Comitetului Național pentru 

Situații de Urgență, prin 

hotărâre a Guvernului 

adoptată conform art.4.” 
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Nr. 

crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

 

11.   2. La articolul 65, după litera l) 

se introduce o nouă literă, 

lit.l1), cu următorul cuprins: 

„l1) nerespectarea de către 

persoanele juridice a 

măsurilor stabilite potrivit 

art.41 cu privire la verificarea 

certificatului digital al Uniunii 

Europene privind COVID-

19;” 

 

Se elimină 

(Comisiile sesizate în 

fond) 

Idem 

12.   

 

Art.66 

c) cu amendă de la 2.000 lei la 

10.000 lei contravențiile 

prevăzute la art.65 lit.l), r) și t); 

3. La articolul 66, litera c) 

se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„c) cu amendă de la 2.000 lei la 

10.000 lei contravențiile 

Se elimină 

(Comisiile sesizate în 

fond) 

Idem 
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crt. 

Text 

ordonanţa de urgenţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

 

(Lege nr.55/2020) 

prevăzute la art.65 lit.l), l1), r) 

și t); 

13.   

Art.67 

„b) personalul de control din 

cadrul Departamentului pentru 

Situații de Urgență, precum și 

subofițerii și ofițerii de pompieri 

și protecție civilă, pentru 

contravențiile prevăzute la art.65 

lit.b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), 

l), m), n), o), s), ș) și t); 

 

  c) agenții și ofițerii de poliție, 

subofițerii și ofițerii de jandarmi, 

polițiștii locali, pentru 

contravențiile prevăzute la art.65 

lit.d), e), g), h), i), j), k), l), m), 

n), o), q) și r) ;” 

4. La articolul 67 alineatul 

(2), literele b) și c) se modifică 

și vor avea următorul cuprins: 

„b) personalul de control din 

cadrul Departamentului 

pentru Situații de Urgență, 

precum și subofițerii și ofițerii 

de pompieri și protecție civilă, 

pentru contravențiile 

prevăzute la art.65 lit.b), c), d), 

e), f), g), h), i), j), k), l), l1), m), 

n), o), s), ș) și t); 

  c) agenții și ofițerii de poliție, 

subofițerii și ofițerii de 

jandarmi, polițiștii locali, 

pentru contravențiile 

prevăzute la art.65 lit.d), e), g), 

Se elimină 

(Comisiile sesizate în 

fond) 

Idem 
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 (Lege nr.55/2020) 

h), i), j), k), l), l1), m), n), o), r) 

și ș);” 

 

 

 

 

 


