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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.137/2022 privind stabilirea cadrului instituţional, precum şi a măsurilor 

necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele 

medicale pentru diagnostic in vitro şi de abrogare a Directivei 98/79/CE şi a 
Deciziei 2010/227/UE a Comisiei 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat,  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare,  cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.137/2022 privind stabilirea cadrului instituţional, precum şi a măsurilor 
necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele 
medicale pentru diagnostic in vitro şi de abrogare a Directivei 98/79/CE şi a Deciziei 
2010/227/UE a Comisiei, trimis cu adresa nr. PLx 708 din 9 noiembrie 2022, înregistrat 
cu nr.4c-13/1041 din 10 noiembrie 2022.  

Senatul,  în calitate  de primă  Cameră  sesizată, a adoptat proiectul de lege, 
în ședința din 7 noiembrie 2022. 

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  
Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut proiectul de lege în 
şedinţa din 7 februarie 2023. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea 
de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ  și avizul favorabil al Consiliului 
Economic și Social.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi de către Biroul Permanent.  

Proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare. 
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