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BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul  asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2011 privind preluarea 
personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor 
medicale şi a sistemelor de management de la Agenţia Naţională a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de 
Dispozitive Medicale Certificare (PL-x 677/2011),  adoptat de Senat în 
şedinţa din 21 noiembrie 2011, în calitate de primă Cameră sesizată şi trimis 
Comisiei pentru sănătate şi familie pentru examinare, în fond,  cu adresa    
nr.PL-x 677/2011 din 28 noiembrie 2011 şi înregistrat la comisie 
sub.nr.28/324/28.11.2011. 

La întocmirea raportului , Comisia pentru sănătate şi familie a avut în 
vedere: 

-  avizul Consiliului Legislativ nr.897/12.08.2011; 
-   avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi                    

nr.PL-x677/06.12.2011; 
- avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

nr.27/595/02.04.2012; 
- punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii nr.17614/03.04.2012. 
În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

CRISTINA DOBRE 
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R A P O R T  

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării 
conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management de la 

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul 
Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare (PL-x 677/2011) 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată, în 

fond,  cu dezbaterea  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul 

evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de 

management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor 

Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare                 

(PL-x 677/2011), adoptat de Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2011, în calitate 

de primă Cameră sesizată, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

La întocmirea raportului , Comisia pentru sănătate şi familie a avut în 
vedere: 

-  avizul Consiliului Legislativ nr.897/12.08.2011; 

-   avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi                     

nr.PL-x677/06.12.2011; 

- avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

nr.27/595/02.04.2012; 
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- punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii nr.17614/03.04.2012. 

 
Prin soluţia normativă preconizată în cuprinsul acestui proiect de 

ordonanţă a Guvernului se asigură încadrarea Oficiul Tehnic de Dispozitive 

Medicale Certificare cu personal de specialitate, competent în domeniu conform 

cerinţelor de acreditare a organismelor notificate. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au dezbătut proiectul de Lege  
în şedinţa din 2 aprilie 2012. La lucrările comisiei au fost prezenţi 9 deputaţi, din 
totalul de 17 membri ai comisiei. La dezbateri  a participat, în calitate de invitat, 
doamna Corina Teodor, consilier în cadrul Ministerului Sănătăţii. Raportul 
comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi (9 voturi pentru). 
 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie  propune Plenului 
Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.12/2011 privind preluarea personalului calificat 
în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor 
de management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale 
Certificare, în forma adoptată de Senat. 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

CRISTINA DOBRE 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Livia Spînu – consilier parlamentar 
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