
  
 
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 8.12.1999  

 
 
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 8.12.1999, între orele 9,30-13,00, având 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea proiectului de Lege privind 
dispozitivele medicale 

2. Alte probleme privind activitatea curentă a 
comisiei. 

Comisia a considerat că proiectul de lege este 
supradimensionat. Acesta cuprinde amănunte de ordin tehnic şi 
explicaţii care nu pot face obiectul unui act normativ de nivelul 
legii. Astfel Cap.V – “Proceduri de evaluare a conformităţii 
dispozitivelor medicale”(art.17-26) poate face obiectul normelor 
de aplicare a legii. 

În ceea ce priveşte anexele la lege, comisia a 
considerat că acestea ar trebui să facă obiectul instrucţiunilor de 
aplicare a legii. 
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Prezentul proiect de lege încearcă să soluţioneze, în 
primul rând, libera circulaţie a dispozitivelor medicale. În acest 
sens apariţia acestei legi devine o obligaţie, însă într-o altă 
formă privind cuprinsul şi prezentarea, motiv pentru care 
comisia a hotărât ca, discuţiile pe marginea acestui proiect să se 
reia în şedinţa din 15 decembrie 1999, după ce se va audia şi 
punctul de vedere a specialiştilor din cadrul Direcţiei de 
aparatură medicală din Ministerul Sănătăţii, a specialiştilor din 
cadrul Oficiului Naţional de Standardizare şi a Consiliului 
Legislativ. 

La punctul 2 al ordinei de zi s-a audiat invitaţia 
înaintată comisiei de către Agenţia Naţională a Medicamentului, 
care a avut ca obiect participarea membrilor comisiei la şedinţa 
Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului, 
din ziua de 9 decembrie 1999. Şedinţa are ca scop adoptarea 
unor hotărâri importante pentru punerea în aplicare a Ordonanţei 
de urgenţă nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz 
uman, care va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2000. 

Comisia a hotărât ca la această şedinţă să participe 
domnul dep.dr.Francisc Baranyi şi domnul dep.dr.Bazil 
Dumitrean. 

La lucrările comisiei au participat un număr de 13 
deputaţi, fiind absent motivat domnul dep.conf.dr.Ion Berciu 
(Grupul Parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist). 

 
 
 
 
 
 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
DEP.DR.DRAGOŞ LIVIU 


