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București, 10 mai 2022 
            Nr. 4c-24/56/2022 

  AVIZ 
asupra  proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea cadrului institutional și a măsurilor 
necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.536/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice 
intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, 

precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru știință și tehnologie a 
fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea cadrului institutional și a 
măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.536/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice 
intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, 
precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății, trimisă cu adresa 
nr. P.L.x. 218 din 26 aprilie 2022 şi înregistrată cu nr. 4c-24/56 din 26 aprilie 2022. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare,Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a 
dezbătut inițiativa legislativă menționată mai sus în şedinţa din 10 mai 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal necesar 
implementării în legislaţia naţională a prevederilor Regulamentului (UE) nr.536/2014 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice 
intervenţionale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE, pe 
coordonatele alinierii legislaţiei naţionale la normele şi exigenţele europene incidente în 
domeniu, în contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României în calitatea sa de 
stat membru al Uniunii Europene. 



 

 Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive și avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.278/21.03.2022.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege, în forma transmisă Comisiei pentru știință și tehnologie de către 
Biroul Permanent. 
                           
 
 
                      PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
           Dragoș Gabriel ZISOPOL                                Radu Tudor CIORNEI 
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