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A V I Z  
asupra 

Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea 

calităţii în sistemul de sănătate, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

 
În conformitate cu prevederile art.95 și art.117  alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre 
avizare, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.28/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2017 
privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, precum şi pentru adoptarea unor măsuri 
în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-
2, trimis cu adresa nr. PLx 217 din 25 mai 2021, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi sub nr.4c-13/485 din 10 iunie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale 
art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților 
este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.185/2017, în scopul completării şi modificării obiectivelor şi atribuţiilor ANMCS, precum 
şi al suspendării vizitelor de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare pe durata 
stării de alertă, la care se adaugă 90 de zile de la data încetării acesteia, fiind prevăzute şi 
unele derogări de termene. 

În şedinţa din data de 7 octombrie 2021, potrivit art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 
proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizele favorabile 
ale Consiliului Legislativ și ale Consiliului Economic și Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să acorde aviz favorabil proiectului de lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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