
  
 
 

 
 
 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 24.11.1999 
 
 
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 24 noiembrie 1999 între orele 9,00-13,00, având următoarea 
ordine de zi: 

   1. Discuţii generale asupra proiectului de Lege privind 
dispozitivele medicale. 

Proiectul de Lege privind dispozitivele medicale are ca 
obiect reformarea sistemului de introducere pe piaţă şi de asigurare a 
calităţii dispozitivelor medicale, prin armonizarea legislaţiei existente cu 
directivele Uniunii Europene şi cu standardele internaţionale şi europene 
în materie. 

În prezent în România exigenţele la care trebuie să răspundă 
dispozitivele medicale sunt reglementate prin Legea nr. 3 / 1978  privind 
asigurarea sănătăţii populaţiei şi ordinele ministrului sănătăţii nr. 1844 / 
1996  şi  394 / 1997 privind înfiinţarea Comisiei pentru Aparatură 
medicală şi aprobarea metodologiei de autorizare şi supraveghere a 
dispozitivelor medicale. În condiţiile actuale ale deschiderii pieţei de 
aparatură medicală, aceste acte normative stabilesc o metodologie de 
lucru dificil de aplicat. Atribuţiile legate de notificarea organismelor de 
certificare şi supraveghere a dispozitivelor medicale se află în competenţa 
Ministerului Sănătăţii. 
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În dreptul comunitar există în principial două directive ale 
Comisiei care reglementează direct domeniul : Directiva Consiliului nr. 
90 / 385  CEE din 20 iunie 1990 privind apropierea legislaţiilor statelor 
membre relativ la dispozitivele medicale active şi Directiva nr. 93 / 42 
CEE din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale. 

Din punctul de vedere al armonizării cu reglementările 
comunitare, proiectul este deficitar întrucât nu realizează o implementare 
a dispoziţiilor din directivele europene în legislaţia internă şi nici măcar o 
preluare automată a acestora, ci se limitează să facă unele trimiteri la 
acestea. O astfel de modalitate nu este practicată nici în dreptul 
comunitar, deoarece aceste directive cuprind doar prevederi de principiu, 
care ar trebui incluse în sistemul juridic prin adoptarea de acte normative 
interne. Mai mult chiar definiţiile prezentate în proiect nu respectă 
clasificarea prevăzută la art.2 din Directiva nr.90/385 CEE. 

Autorităţile competente în domeniul dispozitivelor medicale 
nu sunt prezentate clar şi sunt insuficient reglementate. Prezentul proiect 
de lege omite să sublinieze importanţa dispozitivelor medicale în 
activitatea medicală şi în mod deosebit utilitatea acestora în practica 
spitalicească. În proiectul de lege se face vorbire despre instrucţiunile de 
aplicare a legii care vor prelua prevederile directivelor europene. În 
aceste condiţii utilitatea practică a legii este pusă sub semnul întrebării. 

Proiectul de lege prezentat este exagerat de stufos şi abundă 
în amănunte, modul de exprimare a ideilor nu este clar iar limbajul şi 
terminologia folosită nu sunt adecvate stilului normativ. 

Ca urmare a celor constatate, Comisia pentru sănătate şi 
familie a hotărât să amendeze prezentul proiect de lege în sensul 
restructurării şi reformulării în marea majoritate a textelor. 

Discuţiile vor fi reluate în viitoarea şedinţă a comisiei. 
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