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Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 

 

Comisia pentru sănătate şi familie    

Bucureşti, 12 martie 2020 

Nr. 4c-10/54 

 

R A P O R T   

 

asupra  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea 

implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea 

substanțelor active ale produselor biocide și pentru autorizarea produselor 

biocide (PLx.346/2019) 

 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 

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

dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2019 privind 

stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare 

necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și 

pentru autorizarea produselor biocide (PLx.346/2019), trimis cu adresa      

nr.PLx.346 din 10 septembrie 2019. 

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

de lege în şedinţa din 4 septembrie 2019. 

Potrivit prevederilor articolului 75 alineatele (1) şi (3) din 

Constituţia României, republicată,  Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

La întocmirea prezentului raport,  comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.473 din 

10.06.2019), cu observaţii şi propuneri; 

- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.PLx.346 din 24.09.2019); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 

(nr.4c-2/644 din 11.12. 2019); 
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- avizul favorabil al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic 

(nr.4c-8/447/17.09.2019). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor 

măsuri în vederea implementării activităților necesare pentru aprobarea 

substanțelor active ale produselor bioacide, precum și pentru autorizarea 

produselor biocide, în contextul îndeplinirii angajamentelor asumate de 

România, derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege, în şedinţa din 10 

martie 2020. La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 

19 membri. 

   La dezbaterile lucrărilor comisiei au participat, în calitate de invitați, 

dl.Andrei Baciu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii și dna.Paula 

Chira, consilier în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare.  

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au  hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege 

în forma prezentată de Senat. 

 

 

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 

     

    Conf.univ.dr.Florin BUICU                          Dr.VASS Levente 

                                           

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit:Consilier parlamentar Livia Spînu 


