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 Situaţia actuală 

Intrarea în vigoare a Legii nr. 132/2014 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 

2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a generat o serie de 

modificări ale cadrului legislativ din domeniul dispozitivelor medicale. 

Astfel, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale a devenit 

autoritate competentă în domeniul dispozitivelor medicale având ca atribuţie pricipală verificarea 

respectării reglementărilor tehnice în domeniul dispozitivelor medicale prin desfăşurarea 

activității de supraveghere la introducerea pe piață și în utilizare a dispozitivelor medicale și de 

control și monitorizare a activităților conexe dispozitivelor medicale.  

Încălcarea prevederilor Titlului XIX – Dispozitive Medicale din Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor 

reglementarilor tehnice privind dispozitivele medicale atrage răspunderea disciplinară, materială, 

civilă, contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii. 

Conform articolului 898 din Legea nr. 95/2006 și a prevederilor reglementarilor tehnice 

privind dispozitivele medicale, constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor 

contravenţionale se fac de către personalul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a 

Dispozitivelor Medicale împuternicit în acest scop. 

Schimbări preconizate 

 Având în vedere cele prezentate, în vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţilor 

de verificarea a respectării reglementărilor tehnice în domeniul dispozitivelor medicale, se 

propune promovarea unui proiect de ordin de ministru pentru aprobarea formularului cu regim 

special al procesului verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale privind 

nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la dispozitivele medicale şi activităţile conexe 

acestora. 

Faţă de cele menţionate, a fost întocmit prezentul proiect de ordin pentru aprobarea 

formularului cu regim special al procesului verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor 

contravenţionale privind nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la dispozitivele medicale şi 

activităţile conexe acestora, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l aprobaţi în vederea 

afișării pe site-ul Ministerului Sănătății, la secțiunea Transparență decizională.  
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