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  AVIZ 
asupra  proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.46/2021 privind stabilirea cadrului institutional și a măsurilor pentru punerea în 

aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 

aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a 

Regulamentului (CE) nr.178/2002 și 93/42/CEE ale Consiliului 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru știință și tehnologie a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în 

procedură de urgență, cu proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.46/2021 privind stabilirea cadrului institutional și a măsurilor pentru punerea în 

aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 

aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a 

Regulamentului (CE) nr.178/2002 și 93/42/CEE ale Consiliului, trimis cu adresa nr. P.L.x. 346 

din 20 septembrie 2021 şi înregistrată cu nr. 4c-24/157 din 21 septembrie 2021. 

Conform 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, Comisia a dezbătut 

inițiativa legislativă menționată mai sus în şedinţa din 28 septembrie 2021. 

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

directe în spaţiul juridic naţional a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a 

Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr.178/2002 şi a Regulamentului (CE) 

nr.1223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului 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. 

 Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive 

și avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.400/03.06.2021.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege, în forma transmisă Comisiei pentru știință și tehnologie de către Biroul 

Permanent. 

                           
                          PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
                 Dragoș Gabriel ZISOPOL                                   Radu Tudor CIORNEI 
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