
  
 
 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei comisiei din data de 02.02.2000  

 
 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi. 
La lucrările comisiei participă ca invitat doamna dir. a 

Direcţiei de aparatură medicală Mureşanu V. din Ministerul Sănătăţii. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep.prof.dr.Ion 

Berciu, preşedintele comisiei. 
Comisia a adoptat cu 14 voturi pentru, următoarea ordine de 

zi: 
1. Audierea punctului de vedere al doamnei Mureşanu V., 

director a Direcţiei de aparatură medicală din cadrul Ministerului 
Sănătăţii, asupra proiectului de Lege privind dispozitivele medicale. 

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

În deschiderea lucrărilor, domnul dep.prof.dr.Ion Berciu 
aduce la cunoştiinţa membrilor comisiei că la cererea doamnei 
dir.Mureşanu V. a considerat că este oportun ca doamna director să fie 
invitată la şedinţa comisiei, pentru a motiva care sunt motivele pentru 
care iniţiatorul legii susţine menţinerea în textul legii a tuturor definiţiilor 
de la art.2. 

Doamna dir.Mureşanu arată că, în conformitate cu convenţia 
încheiată de România cu Comunitatea Europeană în anul 1990, Institutul 
Naţional de Standardizare are prevederi clare privind definiţia 
dispozitivelor medicale. Astfel, atât unii reactivi cât şi chiturile, 
calibratoarele, unele materiale de control sunt denumite dispozitive 
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medicale. În continuare arată că sunt definite numai acele dispozitive 
medicale la care se urmăreşte modul lor de acţiune:de exemplu, punga 
pentru sânge, atunci când este goală, se numeşte dispozitiv medical, iar 
atunci când conţine sânge se numeşte produs medicamentos. Cimentul 
dentar este denumit dispozitiv, iar în combinaţie cu un antibiotic este 
denumit produs farmaceutic. 

Referitor la reactivi, domnia sa susţine că reactivii care se 
utilizează “în vitro” se numesc produse farmaceutice, iar reactivii care se 
utilizează “în vitro” se numesc dispozitive medicale. 

Un alt exemplu se referă la enzime care sunt considerate 
dispozitive medicale în cazul utilizării lor pentru determinarea unei 
analize biochimice. În situaţia că sunt administrate de către medic ca şi 
medicament, acestea se numesc produse farmaceutice. 

Domnul dep.dr.Francisc Baranyi doreşte să cunoască dacă 
înlocuitorii de plasmă sunt consideraţi dispozitive medicale. 

Doamna dir.Mureşanu arată că eritrocitele folosite pentru 
determinarea grupelor sanquine şi sângele artificial de control sunt 
dispozitive medicale, încadrate la grupa de reactivi; la fel ca şi mediile de 
cultură. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu doreşte ca doamna 
dir.Mureşanu să precizeze cine face politica dispozitivelor medicale. 

Doamna dir.Mureşanu arată că autoritatea decizională 
competentă în acest domeniu este Ministerul Sănătăţii , însă Direcţia de 
aparatură medicală din Ministerul Sănătăţii  este şi va fi organismul care 
aplică în practică politica din domeniul dispozitivelor medicale. 

Aspectele privind supravegherea dispozitivelor medicale 
revine organismelor de certificare notificate, care vor efectua verificări 
tehnice prin intermediul unor firme specializate, de ex:pentru partea 
optică a dispozitivelor verificate se vor face la I.O:R, laborator care va fi 
auditat de către Ministerul Sănătăţii . 

După audierea doamnei dir.Mureşanu  s-a trecut la 
dezbaterea proiectului de lege pe articole. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu propune comisiei să se 
reformuleze titlul cap.I astfel:”Dispoziţii generale”. Comisia votează în 
unanimitate. În continuare propune ca art.1 din proiectul de lege să nu fie 
eliminat, aşa cum s-a propus în şedinţa anterioară, deoarece orice lege 
începe cu scopul pentru care s-a elaborat. Comisia votează în unanimitate. 

Domnul dep.dr.Francisc Baranyi arată că în urma expunerii 
de motive făcute de doamna dir.Mureşanu  privind necesitatea păstrării în 
textul art.2 a tuturor definiţiilor, propune ca art.2 să fie adoptat în forma 
prezentată în proiectul de lege. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu propune ca la art.2, după 
lit.a) să se introducă 2 noi texte. Astfel la lit.b) “dispozitiv medical activ – 
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orice dispozitiv medical a cărui funcţionare se bazează pe altă sursă de 
putere sau energie decât aceea generată de organismul uman sau 
gravitaţie.” 

- lit.c) “dispozitiv medical implantabil activ – orice 
dispozitiv medical activ care este destinat să fie introdus şi să rămână 
implantat în corpul uman sau într-un orificiu al acestuia, parţial sau total, 
prin intervenţie medicală sau chirurgicală.” 

- Aceste definiţii corespund directivei MDD 98/78/EEC 
privind dispozitivele medicale pentru diagnostic în vitro, care a intrat în 
posesia iniţiatorului după adoptarea de către Guvern a proiectului de lege. 
Comisia votează cu 14 voturi, pentru adoptarea celor 2 texte de lege. Este 
votată în unanimitate renumerotarea lit.b) – care devine lit.d) şi lit.c) care 
devine lit.e). 

- Domnul dep.dr.Bazil Dumitrean propune ca, în 
conformitate cu directiva MDD 98/78/EEC art.2 lit.c) devenit lit.e) şi 
lit.d) devenit lit.f) să se reformuleze astfel: 

- lit.e) “dispozitiv medical pentru diagnostic în vitro” – 
orice dispozitiv care este un reactiv, produs de reacţie, calibrator, material 
de control, chit, instrument, aparat, echipament sau sistem, utilizat separat 
sau în combinaţie, destinat de producător pentru a fi utilizat în vitro 
pentru examinarea de probe, incluzând sânge şi grefe de ţesut, prelevate 
din corpul uman sau, în principal, numai cu scopul obţinerii unor 
informaţii: 

- privind starea fiziologică sau patologică, sau; 
- referitoare la o anomalie congenitală, sau; 
- pentru a determina protecţia şi compatibilitatea cu un 

potenţial recipient, sau; 
- pentru monitorizarea măsurilor terapeutice. 
Recipientele pentru probe sunt considerate dispozitive 

medicale pentru diagnostic în vitro. 
Recipientele pentru probe sunt acele dispozitive, tip vacuum 

sau nu, destinate de către producător special pentru păstrarea iniţială şi 
pentru conservarea probelor obţinute din organismul uman, în scopul unei 
examinări pentru diagnostic în vitro. 

 
- f) “dispozitiv individual, la comandă” – orice 

dispozitiv confecţionat conform prescripţiei unui practician medical 
calificat, care elaborează sub responsabilitatea sa caracteristicile 
constructive ale dispozitivului care este destinat pentru un pacient anume. 
Prescripţia poate fi, de asemenea, emisă de oricare altă persoană 
autorizată în virtutea calificării sale profesionale. 
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dispozitivele medicale de serie mare, care trebuie să fie 
adaptate pentru a întruni cerinţele specifice prescripţiei unui practician 
medical calificat sau altă persoană autorizată, nu sunt considerate 
dispozitive individuale, la comandă. 

Prin renumerotare de la lit.e) la lit.t) devin lit.g) – ţ). 
Domnul dep.dr.Remus Opriş propune ca la lit.s) devenit 

lit.t), după cuvântul “clinice” să se introducă sintagma “sau evaluării 
performanţei”, iar la finalul art.2 să se introducă 3 texte noi ca art.2 lit.u), 
v) şi w), care sunt necesare a fi prevăzute conform directivei MDD 
98/78/EEC. 

- u) “reprezentant autorizat” – orice persoană fizică sau 
juridică, stabilită în România, care este special desemnată de producători 
şi care acţionează şi poate fi contactată de către autorităţi şi organisme 
împuternicite în locul producătorului, cu privire la obligaţiile acestuia în 
cadrul acestei legi. 

- v) “dispozitiv pentru autotestare” – orice dispozitiv 
destinat de producător pentru a fi utilizat la domiciliu. 

- w) “dispozitiv pentru evaluarea performanţei” – orice 
dispozitiv proiectat de producător pentru a fi subiectul unuia sau mai 
multor studii de evaluare a performanţei în laboratoarele de analize 
medicale sau în alte spaţii adecvate, în afara sediilor proprii. 

Comisia votează cu 14 voturi pentru, adoptarea acestor texte. 
Domnul dep.prof.Aurel Miloş propune ca art.3 să se adopte 

în forma prezentată în proiectul de lege. Este votat cu 14 voturi pentru. În 
continuare propune ca la art.4 lit.a) să se elimine sintagma “produselor 
medicinale” şi totodată propune ca art.4 şi art.5 să fie introduse după 
art.8, deoarece domeniul la care nu se aplică legea se trece la sfârşitul 
capitolului. Propunerile sunt votate în unanimitate. 

Domnul dep.prof.Florea Buga propune ca să se elimine 
cap.II deoarece titlul acestuia se regăseşte la cap.I şi deasemenea cap.III 
să devină cap.V. Şi această propunere este votată în unanimitate. 

Prin renumerotare art.6, 7, şi 8 devin art.4, 5, şi 6, iar art.4 şi 
art.5 devin art.7 şi art.8. 

Domnul dep.dr.Bogdan Viţelar propune ca ultima frază a 
art.7 devenit art.5 să se elimine, deoarece în lege nu se prevede abateri de 
la metode de evaluare. Legea trebuie să fie imperativă. Deasemenea 
propune ca art.8 devenit art.6 să se reformuleze astfel:”Dispozitivele 
medicale sunt certificate şi/sau înregistrate pe baza procedurilor de 
evaluare a conformităţii, prevăzute în anexele II-VIII, anexa X şi anexa 
XIII, la prezenta lege”, deoarece cap.V care prevede aceste proceduri 
poate face obiectul unor norme metodologice. Comisia votează în 
unanimitate. 
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Domnul dep.dr.Francisc Baranyi propune ca art.9, 10, 11 să 
se reformuleze, deoarece este evaziv. Astfel alin.(1) “Ministerul Sănătăţii 
este autoritatea competentă decizională în domeniul dispozitivelor 
medicale.” 

- alin.(2) “Direcţia de tehnologie medicală, certificare şi 
inspecţii din Ministerul Sănătăţii asigură realizarea politicii statului în 
domeniul dispozitivelor medicale.” 

Art.10 “Comisia pentru dispozitive medicale este un 
organism consultativ alcătuit din experţi pe domenii medicale, numită 
prin ordin al ministrului sănătăţii. Din comisie pot face parte şi câte un 
reprezentant al producătorilor şi al utilizatorilor, desemnaţi, la solicitarea 
Ministerului Sănătăţii, de către asociaţiile acestora.” 

Art.11. Comisia pentru dispozitive medicale, împreună şi sub 
coordonarea Direcţiei de tehnologie medicală, certificare şi inspecţii din 
Ministerul Sănătăţii organizează desfăşurarea investigaţiei clinice pe 
subiecţi umani a dispozitivelor medicale, potrivit regulamentului aprobat 
prin ordin al ministrului sănătăţii. 

Art.12 – Organismele de certificare notificate sunt organisme 
de evaluare a conformităţii dispozitivelor medicale cu cerinţele de 
siguranţă şi de performanţă necesare în utilizare. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu propune ca reformulările 
antevorbitorului său să fie analizate de un jurist. În situaţia că se elimină 
cuvântul “autoritatea competentă” din art.9 lit.a) această sintagmă trebuie 
eliminată din toate articolele. Definiţia privind autoritatea competentă a 
fost votată în art.2 lit.k) devenit m). 

Votul asupra acestor articole se amână pentru şedinţa 
următoare. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş propune ca după art.12 (text 
nou) sau după art.10 din proiectul de lege în funcţie de vot, cu atribuţiile 
autorităţilor din domeniu. 

Astfel art.nr.? – Ministerul Sănătăţii, autoritate decizională, 
competentă are în principal următoarele atribuţii: 

a) desemnează autoritatea competentă; 
b) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Direcţiei de tehnologie medicală, certificare şi inspecţie (autoritatea 
competentă?) 

c) aprobă lista privind nominalizarea organismelor de 
certificare notificate pe baza propunerilor înaintate de către Direcţia de 
tehnologie medicală, certificare şi inspecţie. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu arată că în principiu această 
propunere este bună, dar nu poate fi votată deoarece nu am votat dacă 
eliminăm sintagma autoritatea competentă din textul legii şi o înlocuim 
cu Direcţia de tehnologie medicală, certificare şi inspecţie. 
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Domnul dep.dr.Francisc Baranyi propune amânarea 

discuţiilor asupra proiectului de lege, pentru şedinţa următoare, pentru a 
se clarifica ce noţiune se votează – autoritate competentă sau Direcţia de 
tehnologie medicală, certificare şi inspecţie şi totodată pentru a se 
clarifica art.9 aşa cum l-a propus domnia sa cu articole noi. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu propune sistarea lucrărilor 
comisiei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
 

Dep.prof.dr.Ion Berciu 
  

  
  
  
 


