
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2003 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 125/1998 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a 

Medicamentului 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.66 din  

28 august 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale a Medicamentului, adoptată în temeiul art.1pct.V.2 din Legea 

nr.279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.619 din 30 august 2003, cu 

următoarele modificări şi completări:  
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1. La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 12 va 

avea următorul cuprins: 

„(2) Membrii consiliului de administraţie şi ai consiliului ştiinţific 

au obligaţia să declare, la începutul mandatului, interesele personale, ale 

soţului/soţiei, ale rudelor lor de gradul I, precum şi ale persoanelor pe care 

le au în întreţinere, faţă de societăţile comerciale producătoare, 

distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi faţă de 

reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, 

distribuitoare sau importatoare de medicamente.” 

 

2. La articolul I, după punctul 8 se introduce punctul 81 cu 

următorul cuprins: 

“81. La articolul 12, după alineatul (2) se  introduc alineatele (3) 

şi (4)  cu următorul cuprins: 

«(3) Membrii consiliului de administraţie şi ai consiliului ştiinţific, 

care se află într-o situaţie conflictuală faţă de una din problemele dezbătute 

în şedinţele consiliului de administraţie sau ale consiliului ştiinţific, trebuie 

să se recuze şi să părăsească sala de şedinţe. 

(4) Declararea intereselor prevăzute la alin. (2) se face la începutul 

mandatului, anual pe perioada mandatului şi ori de câte ori intervin 

modificări privind aceste interese.»” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 76 
alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Viorel  Hrebenciuc 


