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          La lucrările comisiei din ziua de 6 februarie 2023, sunt prezenți 24 

deputați din totalul de 27 membri ai comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Nelu Tătaru, 

preşedintele comisiei. 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine 

de zi: 

   1. Dezbateri, în fond, 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 (PLx. 708/2022).  

 

 2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - 

sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

(Plx. 584/2022).   

 

   3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind protecţia 

drepturilor consumatorilor (Plx. 776/2022).  

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, 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 

(PLx. 708/2022).    
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic 

necesar punerii 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. Potrivit expunerii de 

motive, proiectul corelează normele aplicabile dispozitivelor medicale 

pentru diagnostic in vitro la noul cadru legislativ european. Astfel, este 

stabilită autoritatea responsabilă pentru coordonarea aplicării regulamentului 

în România - ANMDMR, au fost introduse dispoziţii care să asigure 

transparenţa şi trasabilitatea dispozitivelor medicale pentru diagnostic in 

vitro, se instituie obligativitatea punerii la dispoziţie, odată cu dispozitivul 

medical pentru diagnostic in vitro, a instrucţiunilor de utilizare în limba 

română, se clarifică aspectul referitor la limba în care trebuie redactate 

informaţiile furnizate de interfaţa echipamentelor cu utilizatorul, ca parte a 

unui sistem software, se introduce obligativitatea obţinerii consimţământului 

în cunostinţă de cauză de la pacient sau, după caz, reprezentantului legal, 

înaintea efectuării testului genetic, se reglementează emiterea certificatului 

de liberă vânzare pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, 

fabricarea dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro în instituţiile 

sanitare publice şi private, pentru uzul propriu. De asemenea, proiectul 

vizează publicitatea dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, 

precum şi reglementarea contravenţiilor şi sancţiunilor aplicabile în situaţia 

nerespectării acestor dispoziţii.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 7 noiembrie 2022. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a înaintat 

un raport preliminar de respingere.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative și întocmirea unui 

raport preliminar.   

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - 

sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

(Plx. 584/2022).    

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006. Intervenţiile legislative vizează modificări 

esenţiale privind funcţionarea sistemului naţional de urgenţă şi prim ajutor 

calificat, modificări la o serie de reglementări care să asigure coerenţa, 

eficienţa, eliminarea imixtiunii în competenţele şi activităţile specifice 

domeniului sănătăţii, precum şi uniformizarea standardelor de calitate între 

asistenţa medicală privată de urgenţă şi asistenţa medicală de urgenţă de stat.   
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din data de 5 octombrie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative.    

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind protecţia drepturilor 

consumatorilor (Plx. 776/2022). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului 

necesar accesului neîngrădit la produse şi servicii, informării complete a 

consumatorilor despre caracteristicile esenţiale ale produselor, apărării şi 

asigurării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice împotriva 

unor practici incorecte, participării acestora la fundamentarea şi luarea 

deciziilor ce îi interesează în calitate de consumatori. Proiectul vizează 

comercializarea produselor noi, folosite sau recondiţionate şi a serviciilor 

destinate consumatorilor, cu excepţia produselor care se comercializează ca 

antichităţi şi a produselor necesar a fi reparate sau recondiţionate pentru a fi 

utilizate, cu condiţia ca operatorul economic să informeze cumpărătorul 

despre aceasta.   

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 14 decembrie 2022. 

  În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

 

În zilele de 7, 8 și 9 februarie 2023, Comisia pentru sănătate și familie 

a avut pe ordinea de zi documentare, consultare și analiză asupra proiectelor 

de lege aflate în portofoliul comisiei. 

 

                                                 PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


