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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 15 mai 2018  

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 15 mai 2018 au fost prezenți 9 deputați. 
 Lucrările ședinței a fost conduse de către doamna deputat Mariana-Venera Popescu,  
vicepreședinte a Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  

Pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat: 
 

1. PLx.232/2018 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii. 

 
 Doamna vicepreședinte Mariana-Venera Popescu a precizat că în conformitate cu 
prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul permanent 
a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea 
unor măsuri în domeniul sănătăţii. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea 
unui ansamblu de măsuri în domeniul sănătăţii, urmărindu-se amendarea mai multor 
prevederi din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au 
avizat favorabil inițiativa legislativă. Prin conținutul său normativ, proiectul de lege se 
încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea art.75 alin.(1) din Constituția 
României republicată Camera Deputaților este Cameră decizională. Prin OUG nr.8/2018 se 
creează cadrul legal astfel încât din sistemul informatic şi informaţional din sănătate să facă 
parte și sistemele informatice de telemedicină rurală și sistemul informatic de telemedicină al 
apărării, proiect de utilitate publică de interes național. Prin această măsură se asigură 
implementarea și interoperabilitatea acestora cu celelalte sisteme informatice şi 
informaţionale din sănătate. 
 În continuare doamna vicepreședinte Mariana-Venera Popescu a propus avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii. 

Cu unanimitate de voturi (9 voturi pentru) s-a hotărât avizarea favorabilă a proiectului 

de lege. 

 

VICEPREȘEDINTE,    
Mariana-Venera Popescu 
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