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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri în 

domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind 
stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și 

antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației 
(PLx. 496/2020) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 94 și 115 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx.496 din 08 
septembrie 2020, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia pentru apărare, ordinea publică și siguranță națională și 
Comisia pentru sănătate și familie au primit spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și 
producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de 
sănătate a populației. 

 
Pentru întocmirea raportului comun, Comisiile au analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul favorabil al Consiliului Legislativ 
nr.752/31.07.2020. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare desființarea Centrului de Cercetării Științifice Medico-Medicale, aflat în subordinea 
Direcției medicale din cadrul Ministerului Apărării Naționale și preluarea activității și a personalului acestuia de către Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare Medico-Medicală „Cantacuzino”, instituție de drept public aflată în subordinea Ministerului Apărării Naționale. 
Totodată, se propun intervenții legislative asupra Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul 
cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor 
esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației. 

 
       2. În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 
 
 3. În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de 
lege în ședințe separate. 

Comisia pentru apărare, ordine  publică și siguranță națională, în temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, a  dezbătut proiectul de Lege în ședința online din data de 20 octombrie 2020.  

La ședință, membrii Comisiei au fost prezenți conform listei de prezență.  
În conformitate cu prevederile art.55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la lucrări a participat în calitate de invitat 

domnul Florin Bucur - șef birou, Direcția pentru relația cu Parlamentul din cadrul Ministerului Apărării Naționale. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de Lege, cu amendamentele admise în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 
Prin adoptarea acestui raport, se propune adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2020 privind stabilirea unor măsuri în 
domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind 
stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în 
vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației, în forma prezentată de Guvern. 

 
Comisia pentru sănătate și familie a dezbătut proiectul de lege în ședința online din data de 02 noiembrie 2020. 
La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența 16 deputați, din totalul de 19 de membri ai Comisiei. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate și familie au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de 

adoptare a proiectului de Lege, cu amendamentele admise în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 
 
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 02 februarie 2021. 
La lucrările Comisiei au fost prezenți 21 deputați din totalul de 23 membri ai Comisiei.  
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea 

proiectului de Lege, cu amendamentele admise în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 
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4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.91 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră Sesizată, a adoptat proiectul de Lege în ședința din 02 septembrie 2020. 
 

5. În urma dezbaterilor, membrii celor trei Comisii au hotărât să înainteze Plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a 
proiectului de Lege, cu amendamentele admise în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Prin adoptarea acestui raport, se 
propune adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2020, în forma prezentată de Guvern. 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

 
 
 

PREȘEDINTE 
Constantin ŞOVĂIALĂ  

 

PREȘEDINTE 
Nelu TĂTARU 

 

SECRETAR 
Laurenţiu-Cristinel ŢEPELUŞ 

 
 

SECRETAR 
Antonel TĂNASE  

 

SECRETAR 
Liviu-Ioan BALINT  

 

Șef birou Ioana Florina Mînzu 
Consilier parlamentar Monica Tudor

 
Consilier parlamentar Ina Filote 

 
Consilier parlamentar Livia Spînu
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Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt. 

Text OUG 
66/2017 

Text OUG  
125/2020 

Text 
adoptat de Senat

Text propus de Comisii 
(autor amendament)

Motivare 

1.  
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

--- 

Titlul Legii: Lege pentru respingerea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri în 
domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și 
pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în 
domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și 
producerii de mijloace imunoprofilactice, 
terapeutice și antidoturi, în vederea 
asigurării protecției intereselor esențiale ale 
siguranței stării de sănătate a populației 

Titlul Legii: Lege pentru adoptarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri în 
domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și 
pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în 
domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și 
producerii de mijloace imunoprofilactice, 
terapeutice și antidoturi, în vederea 
asigurării protecției intereselor esențiale ale 
siguranței stării de sănătate a populației 

Autor: Comisiile 

Conform 
rezultatului 
votului.  
 

2.  
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 

--- 

Articol unic. – Se respinge Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.125/2020 privind 
stabilirea unor măsuri în domeniul 
cercetării-dezvoltării-inovării și pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.66/2017 privind 
stabilirea unor măsuri în domeniul 
cercetării-dezvoltării-inovării și producerii 
de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și 
antidoturi, în vederea asigurării protecției 
intereselor esențiale ale siguranței stării de 
sănătate a populației, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 4 
august 2020.

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.125 din 31 iulie 
2020 privind stabilirea unor măsuri în 
domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în 
domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi 
producerii de mijloace imunoprofilactice, 
terapeutice și antidoturi, în vederea 
asigurării protecției intereselor esențiale ale 
siguranței stării de sănătate a populației 

Autor: Comisiile 

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

 


