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                  Conform cu originalul 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Nr.4c-19/89/10.05.2022 

 

PLx nr.218/2022 

 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional 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 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației 

şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea 

cadrului instituțional 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 (PLx nr.218/2022). 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu 

observații și propuneri, conform avizului nr.278/21.03.2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, 

conforma avizului nr.1670/22.03.2022. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 19.04.2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal necesar 

implementării în legislația națională a prevederilor Regulamentului (UE) nr.536/2014 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice 
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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. 

În raport cu obiectul de reglementare proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în ședința din 10 mai 2022 și au hotărât, 

cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a acestuia.                                                     

 

 

VICEPREŞEDINTE 

 

BOGDAN – GRUIA IVAN 

 


