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privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2003 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 125/1998 
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Medicamentului 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.66 din  

28 august 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale a Medicamentului, adoptată în temeiul art.1 pct.V.2 din Legea 

nr.279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.619 din 30 august 2003, cu 

următoarele modificări şi completări: 
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1. La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 12 va 

avea următorul cuprins: 

„(2) Nu pot fi membri ai consiliului de administraţie persoanele 

care, în mod direct sau prin soţ/soţie ori rude de gradul I, desfăşoară 

activităţi sau deţin interese în societăţi comerciale de producţie, distribuţie 

sau importatoare de medicamente, conform legii.” 

 

2. La articolul I, după punctul 8 se introduce punctul 81 cu 

următorul cuprins: 

“81. La articolul 12, după alineatul (2) se  introduc alineatele (3) 

şi (4)  cu următorul cuprins: 

«(3) Membrii consiliului ştiinţific sunt obligaţi să declare 

interesele personale pe care le au ei, soţul, soţia, precum şi rudele de  

gradul I ale acestora, faţă de societăţile comerciale producătoare, 

distribuitoare sau importatoare de medicamente din ţară sau din străinătate, 

înainte de numirea  în funcţie şi ori de câte ori este nevoie sau intervin 

modificări în relaţia cu acestea. 

(4) Membrii consiliului ştiinţific, care se află într-un conflict de 

interese faţă de una din problemele dezbătute în şedinţele consiliului 

ştiinţific, trebuie să se recuze şi să părăsească sala de şedinţe.»” 
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Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 martie 2004, 
cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia 
României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  SENATULUI 
 
 

Nicolae  Văcăroiu 
 
 
 
 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 
16 martie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 
Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Valer  Dorneanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bucureşti, 7 aprilie 2004 
Nr. 96 
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