
  
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 16.02.2000  

 
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 16.02.200, între orele 9,30 – 15,00, având următoarea ordine de 
zi: 

1. Discutarea şi avizarea proiectului de Lege privind 
dispozitivele medicale. 

Comisia a hotărât cu 14 voturi pentru, adoptarea art.9 
reformulat în 2 alineate. 

Comisia a adoptat cu 14 voturi pentru art.10 reformulat şi 
totodată a votat în unanimitate eliminarea art.11, deoarece vine în 
contradicţie cu art.10 alin.(1). 

Comisia a votat, în unanimitate, introducerea în proiectul de 
lege a unui text nou, ca art.11 care face referire la comisia pentru 
dispozitive medicale. 

Comisia a votat cu 14 voturi pentru, eliminarea art.12 din 
proiectul de lege şi introducerea unui nou text ca art.12 , care defineşte 
comisiile de certificare notificate. 

Comisia a votat, în unanimitate, eliminarea art.13 şi 14, care 
vor fi reformulate ca art.14 lit.a) şi lit.b) şi se referă la atribuţiile structurii 
de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii în domeniul 
dispozitivelor medicale. 

Comisia a adoptat, în unanimitate, introducerea a noi texte ca 
lit.c) – lit.v) care prevăd care sunt atribuţiile structurii de specialitate din 
cadrul Ministerului Sănătăţii, în domeniul dispozitivelor medicale. 
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Art.15 din proiectul de lege a fost adoptat cu 14 voturi 
pentru, în forma prezentată. 

Comisia a propus eliminarea art.16, care se regăseşte în 
art.14 (text nou) la lit.c). 

Art.17 a fost preluat ca lit.a) a art.15 (text nou) şi a fost 
adoptat în unanimitate. 

Comisia a hotărât, în unanimitate ca textul Capitolului V 
“Proceduri de evaluare a conformităţii dispozitivelor medicale” şi 
Capitolului VI “Dispozitive medicale de investigaţie clinică” să se 
elimine deoarece acestea pot face obiectul unor norme metodologice. 

Comisia a votat cu 14 voturi pentru, ca art.34 să devină 
art.15, iar art.35 renumerotat ca art.16 să se reformuleze. 

Art.36 şi 37 renumerotate ca art.17 şi 18 au fost adoptate cu 
14 voturi pentru, în forma prezentată şi respectiv art.37 reformulat. 

Comisia a adoptat cu 14 voturi art.38 reformulat în 2 articole 
şi anume art.19 şi art.20. 

Comisia a votat cu 14 voturi pentru eliminarea art.39, 40, 41, 
42 şi 43 deoarece textul reformulat al acestor articole se regăseşte la 
art.14 (text nou) la lit.f), g), h), i) şi j). 

Comisia a adoptat cu 14 voturi pentru art.44, 45, 46, care 
prin renumerotare devin art.21, 22 şi 23 în forma prezentată în proiectul 
de lege. 

Art.47, 48 şi 49, renumerotate ca art.24, 25 şi 26 şi 
reformulate au fost adoptate cu 14 voturi pentru. 

Comisia a votat, în unanimitate, introducerea în textul legii a 
unui nou text, ca art.27 care prevede obligativitatea anunţării reciproce 
între structura de specialitate a Ministerului Sănătăţii şi a producătorilor 
asupra măsurilor luate în cazul nerespectării procedurilor de conformitate 
a dispozitivelor medicale. 

Art.50, renumerotat art.28 a fost adoptat, în unanimitate, în 
forma prezentată în proiectul de lege. 

Comisia a hotărât eliminarea art.51, deoarece se regăseşte în 
art.27 (text nou) şi a art.52 care se regăseşte în art.45, renumerotat art.22. 

Comisia a hotărât, în unanimitate, introducerea a două texte 
noi ca art.29 şi art.30 care prevăd obligativitatea organismelor de 
certificare de a informa structura de specialitate din cadrul Ministerului 
Sănătăţii asupra certificatelor suspendate sau retrase şi respectiv obligaţia 
producătorului de a asigura service-ul dispozitivelor medicale. 

Comisia a votat în unanimitate eliminarea art.53 şi 54, 
deoarece se regăsesc în art.14 lit.n), o), p), s) şi r) care prevăd care sunt 
atribuţiile structurii de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Comisia a votat, în unanimitate, ca art.55 renumerotat 37 să 
fie introdus la Capitolul “Dispoziţii tranzitorii şi finale”. 
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Comisia a votat cu 14 voturi pentru, eliminarea art.56 
deoarece a fost preluat ca art.30. 

Art.57 şi 58 renumerotate art.31 şi 32 au fost adoptate în 
unanimitate, în forma prezentată. 

Art.59, renumerotat art.33, a fost adoptat cu amendamente. 
Art.60, 61 şi 62, renumerotate art.34, 35 şi 36 au fost votate 

cu 14 voturi pentru. 
Comisia a votat în unanimitate 2 texte noi, ca art.38 şi 39 

care cuprind baza de date pentru dispozitivele medicale. 
Art.63, 64, 65 şi 66, reformulate ca art.40, 41, 42 şi 43 au 

fost adoptate în unanimitate, în forma prezentată. 
Art.67, renumerotat art.44 cu un amendament, referitor la 

termenul de elaborare a normelor metodologice, de aplicare a legii, de 
către Ministerul Sănătăţii a fost adoptat cu 14 voturi pentru. 

Art.68 şi 69 renumerotate art.45 şi 46, reformulate au fost 
votate în unanimitate. 

Comisia a votat în unanimitate anexele I-XIII, la proiectul de 
lege, cu unele amendamente. 

Comisia a votat cu 14 voturi pentru, proiectul de lege privind 
dispozitivele medicale. 

La lucrările comisiei au participat 14 deputaţi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.PROF.DR.ION BERCIU 


