
  
 
 
 

 
PROCES – VERBAL 

al şedinţelor comisiei din zilele de 25, 26, 27 şi 28.01.2000 
 

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

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

zi: 
1. Discuţii generale asupra proiectului de Lege privind 

dispozitivele medicale. 
2. Alte probleme curente privind activitatea comisiei. 
 
Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu, aduce la cunoştinţa 

membrilor comisiei că în urma discuţiilor pe care le-a avut cu iniţiatorul 
proiectului de lege – Ministerul Sănătăţii, comisia, în dezbaterea 
proiectului de Lege privind dispozitivele medicale trebuie să se ţină cont 
şi de directiva MDD 98/79/EEC – privind dispozitivele medicale pentru 
diagnostic în vitro, care a fost elaborată de Parlamentul European pe 27 
octombrie 1998 şi care a intrat în posesia Ministerului Sănătăţii în luna 
iulie 1999. 

Întrucât proiectul de lege a fost iniţiat de Ministerul 
Sănătăţii în mai 1997 şi adoptat de Guvern în februarie 1999, directiva 
MDD 98/78 EEC-privind dispozitivele medicale pentru diagnostic în 
vitro nu a făcut obiectul acestui proiect de lege. Domnia sa propune ca să 
se revină asupra articolelor dezbătute în şedinţele anterioare. 

Astfel definiţia dispozitivului medical pentru diagnostic în 
vitro să fie mai detaliată, în sensul rolului pe care acesta îl are. 
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Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu propune ca în textul art.2 
lit.c) să se introducă şi sintagma “calibrator, material de control” 
deoarece acest dispozitiv are şi scopul de a obţine informaţii privind 
anomaliile congenitale şi monitorizarea măsurilor terapeutice. 

În continuare domnia sa arată că în directiva MDD 98/78 
EEC – se prevede că recipientele pentru recoltare a probelor sunt 
considerate dispozitive medicale şi ca atare iniţiatorul proiectului de lege 
doreşte ca la art.2 lit.c) să se prevadă şi următoarea formulare: 
“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”. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil consideră că aceste 
dispozitive sunt folosite şi pentru a determina protecţia şi 
compatibilitatea cu un potenţial recipient, dar într-o lege nu se pot trece 
toate amănuntele, aceasta trebuie să cuprindă principii generale privind 
dispozitivele medicale, iar amănuntele să fie cuprinse în instrucţiuni de 
aplicare a legii. 

Domnul dep.prof.dr.Vasile Cândea arată că dispozitivele 
pentru diagnostic în vitro trebuie să îndeplinească nişte performanţe 
privind atât sensibilitatea analitică şi a diagnosticului, cât şi precizie, 
acurateţe, repetabilitate, inclusiv controlul interferenţei şi a limitei 
determinărilor şi ca atare nu consideră necesară introducerea în definiţie 
a sintagmei “calibrator, material de control”. Pe de altă parte 
calibratorul şi/sau materialul de control sunt părţi componente a unui 
sistem, sintagmă care se regăseşte în definiţie. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş, consideră că definiţia 
privind dispozitivul pentru diagnostic în vitro, adoptată în şedinţa 
anterioară a comisiei este foarte bună. Subliniază că eliminarea 
sintagmei “reactiv” din definiţie este justificată, deoarece dispozitivul 
conţine reactiv aşa cum arată şi eticheta privind instrucţiunile de folosire 
a dispozitivului. Pe aceasta trebuie să scrie dacă dispozitivul conţine 
reactivul pur, cantitatea, concentraţia ingredienţilor activi ai reactivului 
sau kitului şi unde este cazul menţinerea că se folosesc alţi ingredienţi 
care pot influenţa măsurătorile. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu arată că a primit de la 
iniţiatorul proiectului de lege o listă cu reactivi care sunt denumiţi 
dispozitive şi se doreşte a se constitui ca Anexa nr.13 (text nou) la 
proiectul de lege. 

Ori acestea sunt considerate substanţe chimice, solide sau 
lichide care nu pot fi numite dispozitive. Este de acord cu afirmaţia 
doamnei dr.Daniela Bartoş că ele sunt parte componentă a dispozitivului 
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medical utilizate într-o anumită etapă biochimică de determinare şi 
finalizare a informaţiei pe care vrem să o obţinem. 

Domnul dep.Remus Opriş consideră că se exagerează în 
privinţa definiţiei de dispozitiv medical în general. În situaţia că un 
reactiv, kit, material de control sunt denumite dispozitiv medical, de ce 
pipetele de laborator au fost excluse. Referitor la recipientele pentru 
probe, denumite dispozitive, acestea sunt simple tuburi sau borcane de 
plastic sau sticlă, folosite pentru recoltarea şi conservarea probelor de 
sânge sau grefe. Aceeaşi operaţie se poate face şi în flacoane de tip 
Erlenmajer şi ca atare nu consideră că este necesar cuprinderea în textul 
art.2 lit.c) a sintagmei privind recipientele pentru probe, sugerată de 
iniţiatorul legii. Acestea fac parte din categoria “sticlărie de laborator” 
folosită în efectuarea metodei de lucru în scopul obţinerii informaţiei pe 
care o dorim. Aceste amănunte privind etapele practice ale metodei de 
lucru pot fi prinse în anexele la lege, dacă aşa cer directivele europene. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel doreşte să cunoască ce sunt 
calibratorii şi materialele de control. 

Domnul dep.dr.Francisc Baranyi arată că atât calibratorii 
cât şi materialele de control sunt substanţe chimice, reactivi folosiţi 
pentru calibrarea unui unui dispozitiv care de exemplu:determină 
glicemia. În această situaţie se folosesc reactivi pentru a controla, printr-
o metodă biochimică de corecţie a valorilor normale, minime şi maxime a 
glicemiei. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu arată că iniţiatorul legii 
doreşte ca literele f) – t) de la art.2 să fie cuprinse în lege şi 
argumentează cu lit.f) “directive europene privind dispozitivele 
medicale” care prevede definiţia directivelor. 

Domnul dep.dr.Remus Opriş nu este de acord cu 
antevorbitorul său, arătând că toate aceste definiţii:certificare, 
înregistrare, incident, registru, punere pe piaţă, etc. sunt noţiuni utilizate 
în România şi cuprinse în lista organismului de standardizare român. 
Semnificaţia acestor cuvinte se cunoaşte şi sunt deja folosite în ţara 
noastră. 

Domnul dep.dr.Bazil Dumitrean arată că apar câteva 
noţiuni noi, ca de exemplu:organism de certificare notificat, standard 
armonizat. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu arată că definiţia 
organismului de certificare notificat este dată şi la capitolul II-organism 
de certificare notificată. Domnia sa arată că Ministerul Sănătăţii doreşte 
completarea art.2 cu încă două litere – care se referă la definiţia 
dispozitivului de autotestare şi pentru evaluarea performanţei şi anume 
“dispozitivul pentru autotestare – este dispozitivul utilizat la domiciliu” 
iar “dispozitivul pentru evaluarea performanţei este dispozitivul fabricat 
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de producător pentru studii de evaluare a performanţei în laboratoarele 
de analize medicale sau în alte spaţii adecvate, în afara sediilor proprii”. 

Domnul dep.dr.Bogdan Viţelar consideră că nu este 
necesară precizarea celor 2 dispozitive, deoarece ori care dintre 
dispozitivele medicale cu excepţia celui pentru diagnostic în vitro, pot fi 
confecţionate şi folosite pentru autotestare şi pentru efectuarea studiilor 
de performanţă. 

Domnul dep.prof.Florea Buga este de acord cu 
antevorbitorul său. Domnia sa exemplifică cu tensiometru folosit atât în 
cabinetele medicale de către personal calificat, cât şi la domiciliul 
bolnavului de către un membru de familie. În continuare arată că în 
cazul dispozitivelor de autotestare acestea ar trebui să fie astfel 
proiectate încât să asigure utilizarea uşoară şi să reducă riscul eroilor de 
manipulare şi de interpretare a rezultatelor. 

Referitor la sintagma “fabricat de producător” din cea de a 
doua definiţie, domnul deputat arată că în general această sintagmă 
trebuie eliminată din definiţia dispozitivului medical, deoarece, se 
cunoaşte că, orice produs, inclusiv dispozitive medicale sunt însoţite de 
prospecte care prevăd şi producătorul abilitat să ofere informaţii privind 
instrucţiunile de folosire a dispozitivului medical. 

Domnul dep.prof.Aurel Miloş arată că producătorul face o 
declaraţie de conformitate asupra asigurării calităţii dispozitivului. 
Există un manual al calităţii produsului care este semnat de producător. 
Toate elementele şi cerinţele adoptate de către producător trebuie să fie 
documentate sub forma unor măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. 

Domnul dep.dr.Nicu Ioniţă arată că nu este necesară 
definiţia dispozitivelor pentru evaluarea performanţei, întrucât 
dispozitivele medicale trebuie să ofere date privind evaluarea 
performanţei pe baza valorilor de referinţă cunoscute, precizia unităţilor 
de măsură utilizate şi care trebuie să existe în studiile făcute în 
investigaţii clinice. Propune ca detalii privind aceste dispozitive să fie 
cuprinse în anexele la lege. Acest scop al unui dispozitiv medical este 
urmărit, de regulă, în cercetarea ştiinţifică. 

În aceeaşi ordine de idei, orice procedeu pentru investigaţii 
clinice cu un dispozitiv medical trebuie să includă un număr 
corespunzător de observaţii pentru a garanta validitatea concluziilor. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu arată că în situaţia adaptării 
definiţiei celor două dispozitive ca litere distincte ale art.2, ar fi necesar 
să se definească şi dispozitivele implantabile şi invazive pe termen lung. 

Domnul dep.prof.Florea Buga propune ca aceste două 
definiţii să nu fie cuprinse în textul art.2. 

Domnul dep.dr.Francisc Baranyi supune discuţiei 
introducerea sau nu în textul legii a unui capitol privind baza de date a 
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dispozitivelor medicale, elaborat în conformitate cu atribuţiile 
organismelor din domeniu şi cu capitolul din lege privind supravegherea 
dispozitivelor medicale. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu consideră că un asemenea 
capitol nu este necesar. În atribuţia oricărui organism intră elaborarea, 
coordonarea şi controlul acestei baze de date? 

Domnul dep.dr.Francisc Baranyi arată că autoritatea 
competentă are această atribuţie de stocare pentru că în acest fel îşi 
realizează obligaţiile pe baza unor informaţii reale şi corecte. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş consideră că formarea unei 
baze de date este necesară, însă stipularea în lege a unui astfel de capitol 
nu este obligatorie. Pe viitor, cu siguranţă autoritatea competentă îşi va 
forma o astfel de bază de date deoarece trebuie să ţină evidenţa 
producătorilor. 

Domnul dep.dr.Francisc Baranyi arată că această bază de 
date va trebui să conţină atât date referitoare la înregistrarea 
producătorilor şi dispozitivelor medicale, cât şi date referitoare la 
certificatele emise, modificate, suspendate, retrase, refuzate, etc. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş consideră că baza de date 
trebuie să conţină şi datele obţinute în conformitate cu procedura de 
supraveghere a dispozitivelor medicale. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu aduce la cunoştinţa 
membrilor comisiei că iniţiatorul legii insistă pentru menţinerea în lege a 
capitolului V “Proceduri de evaluare a conformităţii dispozitivelor 
medicale” şi a capitolului V “Dispozitive medicale destinate investigaţiei 
clinice sau a evaluării performanţei”, deoarece aşa cer directivele 
europene. Domnia sa a susţinut că aceste 2 capitole sunt norme şi pot 
face obiectul unui ordin de ministru. 

Domnul dep.dr.Francisc Baranyi arată că aceste două 
capitole nu sunt decât trimiteri la anexele la lege şi nu este de acord cu 
menţinerea lor în lege. 

Domnul dep.dr.Bogdan Viţelar este de acord cu 
antevorbitorul său, cu excepţia art.23-26. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu propune ca rediscutarea 
proiectului de lege pe articole, începând cu art.1 să se facă în şedinţa 
următoare. 

Data de 28.01.2000 a fost o zi de studiu individual pe 
probleme privind proiectul mai sus menţionat. 

La punctul 2 al ordinei de zi  s-au discutat 2 memorii 
înaintate comisiei de către Centrul Metodologic de Stomatologie din 
Bucureşti şi de către Casa de asigurări de sănătate Bucureşti. 

În urma analizei primului memoriu care solicita sprijin 
pentru privatizarea locului de muncă, proces obstrucţionat de către 
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conducerea Spitalului de Stomatologie prof.dr.Dan Theodorescu, comisia 
a hotărât că în luna februarie 2000 cele 2 părţi implicate să fie invitate, 
pentru o discuţie la comisie. 

La memoriul Casei de asigurări de sănătate Bucureşti, 
privind dificultăţile de ordin financiar pe care le întâmpină, comisia a 
hotărât invitarea la comisie, pentru discuţii, a domnului dr.Tudor Urlea, 
preşedintele Casei de asigurări de sănătate Bucureşti. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.PROF.DR.ION BERCIU 


