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Domnului deputat  

Ion MOCIOALCĂ 
Preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Domnului deputat  

Corneliu-Florin BUICU 
Preşedintele Comisiei pentru sănătate și familie 
 
Domnului deputat  

Sorin Mihai CÎMPEANU 
Preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

 
            
   AVIZ 

asupra  proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2020 privind 
stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-

dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea 
asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei 

 
                  În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  şi  problemele minorităţilor 
naţionale, cu adresa nr. PL-x 496/2020 din 8 septembrie  2020, spre dezbatere şi avizare, în procedură de 
urgență, proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2020 privind 
stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-
dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea 
asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, înregistrat cu nr. 4c-
6/477/09 septembrie 2020. 
                 Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
                 În şedinţa online din 15 septembrie 2020, membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în 
conformitate cu prevederile art.61 și 129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  şi în 
urma dezbaterilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să îi acorde aviz favorabil. 
                În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
         PREŞEDINTE, 

 
   Deputat 
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