
 

                             CONFORM CU ORIGINALUL 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

Nr.4c-19/78/05.05.2022 
PLx nr.189/2022 

Către:  

Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Comisia pentru sănătate și familie  
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectui de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea 
formularului digital de intrare în România transmis, pentru dezbatere în fond, în 
procedură de urgență, Comisiei pentru tehnologia informație și comunicațiilor, 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru sănătate și familie și 
Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, cu adresa PL-x nr. 189 din 
13 aprilie 2022. 
 Prin conţinutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 

 

 

PREȘEDINTE 

Ioan-Sabin SĂRMAȘ 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

            
Nr.4c-19/78/05.05.2022 

 
PLx nr.189/2022 

 
RAPORT PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România 
 
În temeiul dispoziţiilor art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Comisia juridică, de 
disciplină și imunități, Comisia pentru sănătate și familie și Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță națională au fost sesizate, spre dezbatere în fond în 
procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în 
România, transmis cu adresa PLx nr. 189 din 13 aprilie 2022. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 11.04.2022, ca urmare a 
depașirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României 
republicată. 

La întocmirea prezentului raport s-au avut în vedere: 

- avizul favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu 
nr.234/15.03.2022; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 
minorităților naționale transmis cu nr. 4c-6/254/28.04.2022;  

- avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați 
transmis cu nr. 4c-20/153/19.04.2022. 
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Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 alin. 

(1) din Constituția României, republicată. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în 
România, cu modificările și completările ulterioare, urmare a încetării stării de alertă 
instituite pe teritoriul României, şi respectiv al încetării aplicabilităţii măsurilor adoptate 
pentru prevenirea şi combaterea pandemiei de COVID-19, aplicabile persoanelor care 
intră pe teritoriul României, referitoare la identificarea contacţilor unei persoane infectate 
cu virusul SARS-CoV-2, precum şi măsurile referitoare la carantinarea persoanelor. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut 
proiectul de lege în ședința, în format hibrid, din data de 4 mai 2022. La ședință au fost 
prezenți 17 deputați din totalul de 19 membri ai comisiei. 

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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 

 
 
         

PREȘEDINTE SECRETAR 
 

Ioan-Sabin SĂRMAȘ Radu-Dinel MIRUȚĂ 
  
 
 
                                                                    
                                                                        

 
   

 


