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CAMERA  DEPUTAŢILOR           Data 11 decembrie 1997 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială         Nr. 382 
 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1997  

privind acordarea de ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale  
destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice 

 
 
 În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1997 privind acordarea de ajutoare pentru 
procurarea de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe 
fizice, în şedinţa din 26 noiembrie 1997, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Motivare 

0 1 2 3 
 
1. 

 
Art.2 lit. a) din Ordonanţă 
Au dreptul la ajutoare pentru procurarea 
de dispozitive medicale, în condiţiile 
prevăzute de prezenta ordonanţă, 
următoarele categorii de persoane: 
a) copiii şi tinerii în vârstă de până la 18 
ani, precum şi cei care urmează cursuri 
de zi în instituţii de învăţământ prevăzute 
de lege, până la terminarea acestora, fără 
să depăşească vârsta de 26 de ani; 
 

 
Se propune introducerea după pct.1 a unui text nou, ca 
pct.2, cu următorul cuprins: 
“2. La articolul 2, litera a va avea următorul cuprins: 
“a) copiii şi tinerii în vârstă de până la 18 ani, precum şi 
cei care sunt elevi sau studenţi în instituţii de învăţământ 
prevăzute de lege, până la terminarea acestora, fără să 
depăşească vârsta de 26 de ani;” 
 
Autori: d-nii deputaţi Teodor Stanca şi Ion Lazia 

 
Pentru a nu introduce 
prevederi discriminatorii în 
raport cu elevii şi studenţii. 
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0 1 2 3 
2. 2. La articolul 2, litera c) va avea 

următorul cuprins: 
“c) urmaşii eroilor martiri, răniţii şi 
persoanele care şi-au pierdut total sau 
parţial capacitatea de muncă, ca urmare a 
participării la lupta pentru victoria 
Revoluţiei din decembrie 1989, ori în 
legătură cu evenimentele revoluţionare 
din decembrie 1989, precum şi 
beneficiarii drepturilor acordate în baza 
Decretului-lege nr. 118/1990.” 
 

Se propune să devină pct. 3 cu următorul cuprins: 
“3. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins: 
“c) urmaşii eroilor martiri, răniţii şi persoanele care şi-au 
pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, ca urmare a 
participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din 
decembrie 1989, precum şi beneficiarii drepturilor 
acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990.” 
 
 
Autor: d-na deputat Böndi Gyongyike 

Eliminarea sintagmei “ori în 
legătură cu evenimentele 
revoluţionare din decembrie 
1989” s-a propus întrucât 
formularea este prea 
generală şi ambiguă putând 
da naştere la eventuale 
abuzuri. 
 

3. Art. 2 lit.j) din Ordonanţă 
j) beneficiarii de ajutor de şomaj, ajutor 
de integrare profesională sau alocaţie de 
sprijin; 
 

Se propune introducerea în Legea de aprobare, a unui text 
nou, ca pct. 4, cu următorul cuprins: 
“4. La articolul 2, litera j va avea următorul cuprins: 
“j) beneficiarii de ajutor de şomaj, ajutor de integrare 
profesională sau alocaţie de sprijin, precum şi membrii de 
familie aflaţi în întreţinerea acestora.” 
 
Autor: dl deputat Karoly Kerekes 
 

Legea nr. 1/1991 art.4 
alin.(2) prevede asistenţă 
medicală gratuită şi pentru 
această categorie; pentru 
identitate de raţiune s-a 
propus dreptul acestora la 
ajutoare pentru procurarea de 
dispozitive medicale. 

4. 3. La articolul 3, alineatul 1 va avea 
următorul cuprins: 
“(1) Acordarea ajutoarelor pentru 
procurarea de dispozitive medicale, 
potrivit prezentei ordonanţe, se face la 
cererea persoanei îndreptăţite, potrivit 
prevederilor art.2, însoţită de actele care 
dovedesc aceasta, de recomandarea 
medicală emisă de unităţile autorizate în 
acest sens, precum şi de adeverinţa 
privind venitul net lunar al acesteia.” 

Se propune să devină pct. 5 cu următorul cuprins: 
“5. La articolul 3, alineatul 1 va avea următorul cuprins: 
“(1) Acordarea ajutoarelor pentru procurarea şi repararea 
de dispozitive medicale, potrivit prezentei ordonanţe, se 
face la cererea persoanei îndreptăţite, potrivit 
prevederilor art.2, însoţită de actele care dovedesc 
aceasta, de recomandarea medicală emisă de unităţile 
autorizate în acest sens, precum şi de adeverinţa privind 
venitul net lunar al acesteia.” 
 
Autor: dl deputat Ion Lazia. 

Pentru a face aplicabile 
prevederile art.5. 
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0 1 2 3 
5. 4. Articolul 4 va avea următorul cuprins: 

“Art.4. - Cuantumul ajutorului pentru 
procurarea dispozitivelor medicale care 
se acordă persoanelor prevăzute la art.2 
din prezenta ordonanţă se stabileşte în 
raport cu venitul propriu net lunar al 
acestora, după cum urmează: (...)” 
 

Se propune: 
a) să devină pct. 6 şi completarea textului din preambul 
cu sintagma “şi repararea” după cuvântul “procurarea”.  
b) renumerotarea punctelor în ordinea firească. 
 
Autor: dl deputat Ion Lazia 
 

Pentru a face aplicabile 
prevederile art.5. 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

6. 6. Articolul 7 va avea următorul cuprins: 
“Art.7. - (1) Preţul dispozitivelor 
medicale etalon se stabileşte de către 
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale, Secretariatul de Stat 
pentru Handicapaţi şi Ministerul 
Finanţelor, pe baza propunerilor 
furnizorilor acestor produse şi a avizului 
dat de Oficiul Concurenţei. 
(2) Producerea sau comercializarea de 
dispozitive medicale potrivit prevederilor 
prezentei ordonanţe se poate realiza de 
agenţi economici specializaţi, avizaţi de 
Ministerul Sănătăţii din punct de vedere 
al îndeplinirii condiţiilor medico-sanitare 
şi de calitate necesare.” 
 

Se propune să devină pct. 8 cu următorul cuprins: 
“8. Articolul 7 va avea următorul cuprins: 
“Art.7. - (1) Preţul dispozitivelor medicale etalon se 
fundamentează pe baza propunerilor furnizorilor acestor 
produse, se avizează şi se ajustează de Oficiul 
Concurenţei. 
(2) Producerea sau comercializarea de dispozitive 
medicale potrivit prevederilor prezentei ordonanţe se 
poate realiza de agenţi economici specializaţi, avizaţi de 
Ministerul Sănătăţii din punct de vedere al îndeplinirii 
condiţiilor medico-sanitare şi de calitate necesare.” 
 
Autori: d-na deputat Böndi Gyongyike şi dl deputat Ion 
Lazia 

Întrucât s-a considerat că 
stabilirea preţului acestor 
produse nu este de 
competenţa ministerelor 
respective, ci a Oficiului 
Concurenţei. 

7. 7. La articolul 10, litera b va avea 
următorul cuprins: 
“b) din fondurile persoanei juridice, 
pentru beneficiarii prevăzuţi la lit.e);” 
 

Se propune eliminarea textului de la pct.7 şi menţinerea 
textului art.10 lit.b din Ordonanţă, după cum urmează: 
“b) din fondurile persoanei juridice sau fizice, pentru 
beneficiarii prevăzuţi la lit.e;” 
 
Autori: d-nii deputaţi Teodor Stanca şi Ioan Roşca 

Întrucât beneficiarii 
prevăzuţi la art.2 lit. e) pot fi 
angajaţi în muncă atât la o 
persoană juridică cât şi la o 
persoană fizică. 
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0 1 2 3 
 

8. 
 
8. La articolul 11, alineatul 1 va avea 
următorul cuprins: 
“(1) Ministerul Sănătăţii, Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale, Secretariatul 
de Stat pentru Handicapaţi şi Ministerul 
Finanţelor vor emite în termen de 60 de 
zile de la publicarea în Monitorul Oficial 
al României a prezentei ordonanţe, 
norme metodologice privind acordarea 
ajutoarelor pentru procurarea de 
dispozitive medicale, precum şi pentru 
gestionarea fondurilor din care acestea se 
suportă, care vor fi aprobate prin hotărâre 
de Guvern.” 
 

 
Se propune să devină pct. 9 cu următorul cuprins: 
“9. Articolul 11 va avea următorul cuprins: 
“Art.11. - (1) Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale, Secretariatul de Stat pentru 
Handicapaţi şi Ministerul Finanţelor vor emite până la 15 
decembrie 1997, Norme metodologice privind acordarea 
ajutoarelor pentru procurarea de dispozitive medicale, 
precum şi pentru gestionarea fondurilor din care acestea 
se suportă, care vor fi aprobate prin hotărâre de Guvern. 
(2) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 15 decembrie 
1997.” 
 
Autori: d-nii deputaţi Ion Lazia, Vasile Stan, Valentin 
Adrian Iliescu şi d-na deputat Böndi Gyongyike 
 

 
Întrucât, până în prezent, 
nefiind publicate normele 
metodologice, s-a considerat 
oportună acordarea unui 
termen rezonabil pentru 
elaborarea acestora şi 
punerea lor în aplicare. 
Întrucât legea nu poate fi 
pusă în aplicare în absenţa 
normelor metodologice, 
pentru a nu se crea un vid 
legislativ s-a avut în vedere 
corelarea termenului de 
intrare în vigoare a legii cu 
termenul de emitere a 
normelor metodologice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul acestuia) 

Motivare 

0 1 2 3 
1. 5. Articolul 6 va avea următorul cuprins: 

“Art.6. Prin dispozitiv medical etalon se 
înţelege produsul omologat, prevăzut în 
nomenclator, care asigură funcţionalitatea 
pentru care a fost realizat, în condiţii de 
procurare imediată de către potenţialii 
beneficiari.” 
 

D-na deputat Smaranda Dobrescu propune 
reformularea textului după cum urmează: 
“5. Articolul 6 va avea următorul cuprins: 
“Art.6. Prin dispozitiv medical etalon se înţelege 
produsul omologat, prevăzut în nomenclator, care 
asigură funcţionalitatea pentru care a fost realizat, 
în condiţii minime de preţ.” 
 

Argumente pentru susţinere: 
La aceleaşi performanţe tehnice, se vor 
alege produsele cele mai ieftine pentru 
a fi subvenţionate, spre a nu lăsa câmp 
liber unor opţiuni preferenţiale pentru 
anumiţi furnizori. 
Argumente pentru respingere: 
Întrucât formularea este ambiguă şi 
neaplicabilă atâta timp cât preţul 
acestor dispozitive se stabileşte ăn 
condiţiile art.7. 
 

2. Art.11. alin. (2) din Ordonanţă 
(2) Prezenta ordonanţă intră în vigoare ăn 
termen de 60 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României. 
 

Dl deputat Karoly Kereches propune eliminarea 
textului. 

Argumente pentru susţinere: 
Nefiind elaborate Norme metodologice 
în termenul prevăzut la alin.(1), textul 
este inutil. 
Argumente pentru respingere: 
Întrucât reformularea textului propusă 
în Raport înlătură obiecţia invocată în 
amendament; coroborându-se termenul 
de intrare în vigoare a legii cu termenul 
înlăuntrul căruia trebuie elaborate 
Normele metodologice, textele celor 
două alineate se completează în mod 
necesar. 

 
      PREŞEDINTE,                   SECRETAR, 

     VALENTIN ADRIAN ILIESCU            TEODOR STANCA 
 
 Întocmit, 
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Expert Elena Mesaroş 


