
  
 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 25,26,27 şi 28.01.2000  

 
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de 25,26,27 şi 28.01.200 între orele 9,30 – 12,00, având 
următoarea ordine de zi: 

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

2. Alte probleme curente privind activitatea comisiei. 
 
La primul punct al ordinei de zi, comisia a hotărât că este 

necesar ca proiectul de lege să fie amendat şi în conformitate cu directiva 
europeană MDD 98/79 EEC privind dispozitivele medicale pentru 
diagnostic în vitro. 

Această directivă a fost elaborată în Parlamentul European 
în anul 1998, iar Ministerul Sănătăţii a intrat în posesia acestuia în luna 
iulie 1999, după ce Guvernul a adoptat proiectul de Lege privind 
dispozitivele medicale. 

În urma discuţiilor purtate cu iniţiatorul proiectului de lege, 
Ministerul Sănătăţii, se impune ca proiectul de lege să conţină şi 
prevederile directivei MDD 98/79 EEC – privind dispozitivele medicale 
pentru diagnostic în vitro. 

În acest sens, comisia a discutat asupra: 
1. definiţiei dispozitivului medical pentru diagnostic în 

vitro; 
2. definiţiei dispozitivului pentru autotestare; 
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3. definiţiei dispozitivului pentru evaluarea 
performanţei; 

4. anexei XIII care conţine lista dispozitivelor medicale 
pentru diagnostic în vitro; 

5. asupra sintagmei “reactiv”, care în proiectul de lege 
este considerat dispozitiv medical; 

6. asupra sintagmei “kit”, care în proiectul de lege este 
considerat dispozitiv medical pentru diagnostic în vitro; 

7. asupra sintagmelor “calibrator” şi “material de 
control”, care, de asemenea, sunt numite dispozitive medicale; 

8. asupra cap.V “Proceduri de evaluare a conformităţii 
dispozitivelor medicale” şi Cap.VI “Dispozitive medicale destinate 
investigaţiei clinice sau a evaluării performanţei”; 

9. asupra introducerii în cuprinsul legii a unui nou 
capitol intitulat “Baza de date a dispozitivelor medicale”; 

La finalul discuţiilor, comisia a hotărât rediscutarea, 
restructurarea şi reformularea în marea majoritate a textelor. 

Data de 28.01.2000 a fost zi de studiu individual pe 
probleme referitoare la proiectul de lege privind dispozitivele medicale. 

La punctul 2 al ordinei de zi, comisia a analizat 2 memorii 
înaintate comisiei de către Centrul Metodologic de Stomatologie – 
Bucureşti şi de către Casa de asigurări de sănătate – Bucureşti, memorii 
prin care se solicită sprijin pentru privatizarea Centrului Metodologic şi 
respectiv găsirea unei soluţii pentru depăşirea impasului financiar al 
casei de asigurări de sănătate. 

Comisia a hotărât invitarea la comisie în luna februarie 
2000 pentru discuţii, a reprezentanţilor celor 2 organisme. 
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