
  
 
 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei comisiei din ziua de 16.02.2000  

 
 
 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep.prof.dr.Ion 

Berciu, preşedintele comisiei. 
Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 
1. Discutarea şi avizarea proiectului de Lege privind 

dispozitivele medicale. 
Discuţiile asupra proiectului de lege s-au reluat de la art.9. 
Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu a propus ca art.9 să fie 

reformulat astfel: 
Art.9 (1) Ministerul Sănătăţii este autoritatea competentă şi 

decizională în domeniul dispozitivelor medicale. 
(2) În cadrul Ministerului Sănătăţii funcţionează structura de 

specialitate care asigură realizarea politicii Ministerului Sănătăţii în 
domeniul dispozitivelor medicale. 

Domnia sa consideră că organismul decizional în domeniul 
dispozitivelor medicale este Ministerul Sănătăţii, iar structura de 
specialitate este un departament din cadrul acestuia. 

Propunerea a fost votată  în unanimitate. 
Domnul dep.dr.Florian Udrea a propus reformularea art.10 

din proiectul de lege astfel: 
Art.10. Comisia pentru dispozitive medicale este alcătuită 

din experţi pe domenii medicale şi este numită prin ordin al ministrului 
sănătăţii. Din comisie fac parte, fără drept de vot, şi câte un reprezentant 
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al producătorilor şi al utilizatorilor, desemnaţi de către asociaţiile 
acestora. 

Domnul dep.dr.Bazil Dumitrean se opune însă prezenţei 
acestor reprezentanţi în comisia pentru dispozitive medicale, deoarece ar 
putea influenţa în interesul anumitor firme. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu supune la vot reformularea 
propusă de domnul dep.dr.Florian Udrea care este votată în unanimitate, 
deoarece domnul dep.dr.Bazil Dumitrean renunţă la votul contra. 

Domnul dep.prof.dr.Vasile Cândea propune eliminarea art.11 
din proiectul de lege, deoarece acesta vine în contradicţie cu alin.1 de la 
art.9 reformulat referitor la autoritatea competentă şi decizională a 
Ministerului Sănătăţii. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş propune introducerea unui 
text nou ca art.11: 

Art.11. Comisia pentru dispozitive medicale împreună cu 
structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii organizează 
desfăşurarea investigaţiei clinice pe subiecţi umani a dispozitivelor 
medicale, potrivit reglementărilor în vigoare. 

Propunerea este votată în unanimitate. 
Domnul dep.prof.Aurel Miloş propune eliminarea art.12 din 

proiect, deoarece consideră că sunt necesare câteva articole care să 
prevadă clar atribuţiile autorităţii şi organismelor împuternicite în 
domeniul dispozitivelor medicale. 

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

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

Domnul dep.prof.Florea Buga a propus eliminarea art.13 şi 
art.14, care au fost 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, propunere adoptată în unanimitate. 

Domnul dep.dr.Remus Opriş propune introducerea a noi 
texte ca lit.c) – lit.v), care prevăd atribuţiile structurii de specialitate din 
cadrul Ministerului Sănătăţii în domeniul dispozitivelor medicale. 
Propunerea a fost admisă cu 14 voturi pentru. 

Asupra art.15 din proiectul de lege nu sunt discuţii şi, ca 
atare domnul dep.prof.dr.Ion Berciu supune la vot articolul în forma 
prezentată care este acceptat în unanimitate. 

Propunerile domnului dep.dr.Nicu Ioniţă, de eliminare a 
art.16, deoarece se regăseşte în art.14 (text nou) la lit.c) şi a preluării 
art.17 ca lit.a) la art.15 (text nou) au fost adoptate cu 14 voturi pentru. 
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Domnul dep.dr.Cristian Rădulescu propune eliminarea 
textului Cap.V “Proceduri de evaluare a conformităţii dispozitivelor 
medicale” şi a Cap.VI “Dispozitive medicale de investigaţie clinică”, 
motivând că, acestea pot face obiectul unor norme metodologice. 

Propunerea anterioară este votată de comisie în unanimitate. 
Domnul dep.dr.Liviu Dragoş propune ca art.34 din proiectul 

de lege să devină art.15, iar art.35 renumerotat ca art.16 să se 
reformuleze, deoarece Cap.V este eliminat şi ca urmare, în noul articol 
trebuie specificate anexele la prezenta lege. 

S-au adoptat cu 14 voturi pentru. 
Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu consideră că art.36 

renumerotat ca art.17 din proiectul de lege poate fi adoptat în forma 
prezentată. 

Deoarece nu sunt intervenţii, supune la vot aceste articole 
care sunt adoptate în unanimitate. 

Domnul dep.dr.Francisc Baranyi propune un nou text ca la 
art.37 renumerotat art.18 să se înlocuiască sintagma “indiferent” cu 
sintagma “fără deosebire”, pentru claritate. 

Art.18 este votat în unanimitate cu amendamentul propus. 
Domnul dep.dr.Bogdan Viţelar propune ca art.38 să se 

reformuleze în două articole ca art.19 şi art.20, deoarece partea a II-a a 
art.care prevede că lista standardelor internaţionale armonizate este o altă 
prevedere decât prima parte. 

Supusă la vot, propunerea este acceptată cu 14 voturi pentru. 
În continuare, doamna dep.ing.Marilena Dumitrescu propune 

eliminarea articolelor 39, 40, 41, 42 şi 43 şi reformularea acestora în 
cadrul art.14 (text nou), la lit.f), g), h), i) şi j), pentru a fi în concordanţă 
cu propunerea domnului dep.prof.Aurel Miloş, referitoare la atribuţiile 
structurii de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu supune la vot şi această 
propunere este adoptată în unanimitate. 

Deoarece asupra art.44, 45 şi 46, care prin renumerotare 
devin art.21, 22 şi 23 nu au fost discuţii, au fost supuse la vot şi au fost 
acceptate cu 14 voturi pentru. 

Domnul dep.prof.dr.Vasile Cândea propune reformularea 
art.47, deoarece textul este evaziv. În acelaşi timp, domnia sa arată că şi 
art.46 se referă la aceleaşi idei regăsite în cuprinsul art.47. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu precizează că din tot 
cuprinsul legii trebuie eliminată sintagma “autoritatea competentă” şi 
înlocuită cu sintagma “structura de specialitate” din Ministerul Sănătăţii. 

Aceste propuneri sunt acceptate de către comisie şi votate în 
unanimitate. 
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Domnul dep.dr.Francisc Baranyi propune reformularea art.48 
şi anume:”În cazul în care un dispozitiv medical este pus pe piaţă, 
structura de specialitate din Ministerul Sănătăţii va lua măsura….,” 
pentru o exprimare mai clară. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu supune la vot această 
propunere, care este votată cu 14 voturi pentru. 

Domnul dep.dr.Cristian Rădulescu propune un nou text, care 
cuprinde prevederile art.51 din proiectul de lege. Domnia sa consideră că 
acest nou text, ca art.27 este legat de art.anterior. Supusă la vot 
propunerea este adoptată cu 14 voturi pentru. 

Asupra art.50 din proiectul de lege, renumerotat ca art.28 nu 
au fost discuţii. Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu supune la vot acest articol 
care este adoptat în unanimitate în forma prezentată. Totodată, domnia sa 
propune eliminarea art.51 deoarece se regăseşte în art.27 (text nou) şi a 
art.52 care se regăseşte în art.45, renumerotat art.22. 

Şi aceste propuneri sunt adoptate cu 14 voturi pentru. 
Domnul dep.dr.Florian Udrea propune introducerea a două 

noi texte ca art.29 şi 30, motivând 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. 
Propunerea a fost votată în unanimitate. 

Domnul dep.dr.Remus Opriş a propus eliminarea art.53 şi 
art.54, deoarece se regăsesc în art.14 lit.n), o), p), s) şi r) care prevăd 
atribuţiile structurii de specialitate în cadrul Ministerului Sănătăţii, 
propunere votată cu 14 voturi pentru. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş propune eliminarea art.53 şi 
54, deoarece se regăsesc în art.14 lit.n), o), p), s) şi r) care prevăd 
atribuţiile structurii de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Propunerea a fost supusă la vot de domnul dep.prof.dr.Ion 
Berciu şi a fost adoptată în unanimitate. 

Domnul dep.prof.Florea Buga propune ca art.55 renumerotat 
art.37 să fie introdus la Cap.”Dispoziţii tranzitorii şi finale”, propunere 
care a primit 14 voturi. 

Propunerea domnului dep.dr.Bazil Dumitrean privind 
eliminarea art.56 care a fost preluat la art.30 a fost votată în unanimitate. 

Nefiind discuţii cu privire la art.57 şi 58 renumerotate art.31 
şi art.32, domnul dep.prof.dr.Ion Berciu a supus la vot, întrunind 
unanimitatea. 

Domnul dep.dr.Francisc Baranyi a propus renumerotarea 
art.59 ca art.33, primind voturile întregii comisii. 
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Asupra art.60, 61 şi 62 renumerotate ca art.34, 35 şi 36, 
nefiind discuţii, domnul dep.prof.dr.Ion Berciu a supus la vot aceste 
articole, fiind adoptate în unanimitate. 

Comisia a luat în discuţie două amendamente ale 
Ministerului Sănătăţii privind baza de date pentru dispozitivele medicale, 
care au fost votate în unanimitate ca art.38 şi 39 (text nou). 

Art.63, 64, 65 şi 66 renumerotate art.40, 41, 42 şi 43 şi 
nefiind discuţii, domnul dep.prof.dr.Ion Berciu a supus la vot aceste 
articole în forma prezentată, primind cele 14 voturi. 

Domnul dep.dr.Nicu Ioniţă a propus un amendament 
referitor la termenul de elaborare a normelor metodologice, de aplicare a 
legii de către Ministerul Sănătăţii, la art.67 renumerotat art.44. 
Propunerea a fost adoptată în unanimitate. 

Privitor la art.68 şi 69 renumerotate art.45 şi 46 nu au fost 
discuţii şi ca atare au primit voturile întregii comisii. 

Anexele I-XIII ale proiectului de lege au fost votate, 
deasemenea, în unanimitate. 

La final, domnul dep.prof.dr.Ion Berciu a supus la vot 
proiectul de lege privind dispozitivele medicale în întregul său, acesta 
fiind adoptat cu 14 voturi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.PROF.DR.ION BERCIU 
  

 


