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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 30 mai 2018  

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 30 mai 2018 au fost prezenți 9 deputați. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  

 
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 
 

1. COM (2018) 233 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind 
modalităţile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate şi 
de asistenţă în cadrul pieţei unice digitale, autonomizarea cetăţenilor şi 
construirea unei societăţi mai sănătoase; 

2. Diverse. 
  

1. COM (2018) 233 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
privind modalităţile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de 
sănătate şi de asistenţă în cadrul pieţei unice digitale, autonomizarea 
cetăţenilor şi construirea unei societăţi mai sănătoase; 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art. 170 
alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului privind 
Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, Anexe la TUE și a 
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, pentru examinare în fond și întocmirea unui 
proiect de opinie, cu, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind modalităţile de a face posibilă 
transformarea digitală a serviciilor de sănătate şi de asistenţă în cadrul pieţei unice digitale, 
autonomizarea cetăţenilor şi construirea unei societăţi mai sănătoase - COM (2018) 233. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că la dezbaterea acestei Comunicării au 
fost invitați să participe reprezentanți ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai 
Ministerului Sănătății. 
 Doamna deputat Mariana Venera Popescu a propus amânarea dezbaterii Comunicării 
având în vedere că nici reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și nici ai 
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Ministerului Sănătății au fost prezenți. Cu unanimitate de voturi (9 voturi pentru) propunerea 
doamnei deputat a fost adoptată. 
 

2. Diverse. 
 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că s-au primit două adrese una de la 
Grupul parlamentar PSD prin care se comunică faptul că domnul deputat Simonis Alfred-
Robert este nominalizat pentru funcția de secretar al comisiei în locul doamnei deputat Laura 
Mihaela Moagher, iar cea de-a doua adresă de la Grupul parlamentar ALDE prin care se 
comunică faptul că domnul Toma-Forin Petu este nominalizat în funcția de președinte al 
Subcomisiei pentru spațiu în locul domnului deputat Calotă Florică Ică. Cu unanimitate de 
voturi (9 voturi pentru) cele două nominalizări au fost aprobate. 
 
 

 

PREȘEDINTE,    
Cătălin Drulă 

 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
	PROCES VERBAL

