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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 4 aprilie 2018 

 
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au 

fost prezenți 10 deputați: Drulă Cătălin, Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela,  Popescu 
Mariana-Venera, Moagher Laura-Mihaela, Popescu Pavel, Pop Andrei, Pop Rareș-Tudor, 
Socotar  Gheorghe-Dinu, Zamfira Constantin-Cătălin. Au fost absenţi: Anton Anton, 
Apjok Norbert, Calotă Florică-Ică, Pambuccian Varujan, Sămărtinean Cornel-Mircea,  
Varga Glad-Aurel. 

 
Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 
1. PLx. nr. 98/2018 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate; 

2. COM (2018) 22 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
privind Planul de acțiune pentru educația digitală. 

 
 La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, domnul Dan Dumitrescu 
Secretar de stat – Ministerul Sănătății. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

 
1. PLx.98/2018 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate. 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că acest proiect de lege a fost 
amânat de două ori deoarece reprezentanții Guvernului, respectiv cei ai Ministerului 
Sănătății nu au fost prezenți la dezbateri. În continuare domnul președinte a dat cuvântul 



domnului Dan Dumitrescu, Secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății pentru a 
prezenta punctul de vedere al ministerului. 
 Domnul Secretar de stat a menționat că acest proiect de lege conține măsuri ce 
vizează reducerea birocraţiei din cadrul sistemului de sănătate. Se reglementează faptul 
că certificatele de concediu medical pot fi completate în format electronic de către 
medicii prescriptori și ulterior acestea pot fi eliberate on-line sau, după caz, off-line, în 
situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic. De 
asemenea se reglementează sursa de finanțare a sistemului informatic, respectiv bugetul 
Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), prin atragere de surse 
de finanțare alternative, precum fonduri structurale aferente perioadei 2014-2020. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că domnul deputat 
Tudor Pop a depus o serie de amendamente la acest proiect de lege și a dat cuvântul 
domnului deputat pentru a prezenta amendamentele. 
 Domnul deputat Tudor Pop a precizat că amendamentele propuse vizează 
debirocratizarea sistemului de sănătate respectiv adeverința eliberată de angajator să poată 
fi transmisă prin mijloace electronice de transmitere la distanță la medicul curant. În 
prezent bolnavul trebuie să se deplaseze la angajator sau la casele de asigurări de sănătate 
înainte de a merge la medic pentru a beneficia de concediul medical. Pentru a evita 
deplasarea persoanei bolnave adeverința eliberată de angajator ar trebui să poată fi transmisă 
prin mijloace electronice, semnată electronic, medicului curant.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Dan 
Dumitrescu, Secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății pentru a prezenta punctul de 
vedere cu privire la amendamentele depuse de domnul deputat Tudor Pop. 
 Domnul Secretar de stat a menționat că nu se poate pronunța cu privire la 
amendamentele domnului deputat Tudor Pop și a solicitat transmiterea la Ministerul 
Sănătății a acestor amendamente pentru un punct de vedere. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că, Comisia pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor este sesizată cu acest proiect de lege în vederea emiterii unui 
aviz. Aceste amendamente au fost depuse și la Comisia pentru sănătate și familie, 
Comisie sesizată în fond. În continuare domnul președinte a propus avizarea favorabilă a 
proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru) propunerea domnului 
președinte Cătălin Drulă de avizare favorabilă a proiectului de lege a fost adoptată. 
 

2. COM (2018) 22 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
privind Planul de acțiune pentru educația digitală. 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că, Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată cu această Comunicare a Comisiei Europene 
în vederea întocmirii unui proiect de opinie. Opinia finală va fi întocmită de Comisia 
pentru afaceri europene. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui proiect de 
opinie favorabil cu  observații. 
 Domnul deputat Dinu Gheorghe Socotar a propus introducerea în proiectul de 
opinie și a observației formulate de domnul Constantinescu Nicolaie – Asociația 
Bibliotecarilor (kosson.ro) cu privire la importanța recunoașterii instituțiilor de memorie 



(biblioteci, arhive și muzee) ca „părți interesate din educație și formare”, având în vedere 
că bibliotecile au capacitatea de a juca un rol central pentru împlinirea țintelor priorității 2 
„Dezvoltarea aptitudinilor și competențelor digitale relevante pentru transformarea 
digitală” prin extinderea programelor de cultură media și informațională pe care deja le 
desfășoară direct sau prin parteneriate. Cu unanimitate de voturi propunerea domnului 
deputat Dinu Gheorghe Socotar a fost adoptată. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot adoptarea unui 
proiect de opinie favorabil, cu observațiile menționate, asupra Comunicării Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor privind Planul de acțiune pentru educația digitală. 
 Cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru) membrii Comisiei au hotărât să 
aprobe un proiect de opinie favorabil cu observații asupra acestei Comunicări. 
 
  

3. Diverse. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că, Comitetului Executiv al South 
Eastern European Dialogue on Internet Governance (SEEDIG), a transmis membrilor 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor invitația de a participa la cea de-
a patra întâlnire anuală a SEEDIG, care va avea loc în Ljubljana, Slovenia, pe 23-24 mai 
2018, sub înaltul patronaj al Președintelui Parlamentului Republicii Slovenia. 
 În continuare domnul președinte a solicitat membrilor Comisiei care doresc să 
participe la acest eveniment ca săptămâna viitore să confirme participarea pentru a 
demara procedura privind deplasarea. 

 
 

 
                                                        PREŞEDINTE, 

                                             Cătălin Drulă 

https://dias2.cdep.ro/owa/redir.aspx?C=3X3mIjtNJWH-QRtkMLCfcsGAUUXkcaGZ1J8A-_PSEsr5uZnGLZrVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.seedig.net%2f
https://dias2.cdep.ro/owa/redir.aspx?C=3X3mIjtNJWH-QRtkMLCfcsGAUUXkcaGZ1J8A-_PSEsr5uZnGLZrVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.seedig.net%2f
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