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PRIM MINISTRU

Doamna pre^edinte,

In conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitutie §i in 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanfa de urgen^a a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul Romaniei formuleaza urmatorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la proiectul de Lege pentru modifiearea si completarea Legii 

nr. 134/2019 privind reorganizarea Agentiei Nationale a Medicamentului 

si a Dispozitivelor Medicale din Romania, precum si pentru modifiearea 

unor acte normative, provenit dintr-o propunere legislativd ini^iata de 

domnul deputat independent Nicolae Banicioiu si domnul deputat PSD 

Corneliu Florin Buicu (PIx. 493/2020, L 671/2020).

1. Principalele reglementari

Initiativa legislative are ca obiect de reglementare modifiearea si 
completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agentiei Nationale a 

Medicamentului f a Dispozitivelor Medicale din Romania, precum si 

pentru modifiearea unor acte normative, propunandu-se, in principal, 
urmatoarele:

- conducerea Agentiei Nationale a Medicamentului si a 

Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR) sa fie realizata de catre 

un consiliu de administrate compus din 9 membri, in subordinea caruia 

functioneaza cate un cabinet;



- salarizarea presedintelui, a vicepresedintilor, precum si a 

membrilor consiliului de administratie al ANMDMR, sa se stabileasca in 

conformitate cu legislatia privind salarizarea personalului Curtii de 

Conturi, prin asimilare cu functiile de presedinte, vicepresedinte si de 

consilier de conturi;
- schimbarea regimului juridic al ANMDMR, respectiv din 

institutie subordonata Ministerului Sanatatii in institute autonoma;
- reglementarea aprobarii de catre Parlamentul Romaniei a 

modului de organizare si functionare al ANMDMR.

Il.Observatii

1. Prevederile pet. 8 al art. I din initiativa legislativa, referitoare la 

modificarea alin. (8) al art.7 din Legea nr. 134/2019, care propun 

organizarea si functionarea cate unui cabinet in subordinea membrilor 

consiliului de administratie al ANMDMR contravine dispozitiilor din 

Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare.

2. Precizam ca nu suntem de acord cu prevederile art. I pet. 14 din 

initiativa legislativa, intrucat aplicarea acestora conduce la un impact 

suplimentar asupra cheltuielilor de personal ale bugetului general 

consolidat de circa 1,9 milioane lei anual.

3. Potrivit prevederilor art. 287 si art. 288 din Ordonanta de urgentd 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, exercitarea 

dreptului de proprietate publica se realizeaza de catre Guvern, prin 

ministerele de resort sau prin organele de specialitate ale administraliei 

publice centrale, acestea avand sarcina de a intocmi si modifica inventarul 

bunurilor din domeniul public al statului pentru bunurile pe care le detin in 

administrare, prin hotarare de Guvern.
Avand in vedere aspectele mentionate, consideram ca ar fi fost 

necesara completarea initiativei legislative cu un articol care sa 

reglementeze obligatia actualizarii inventarelor centralizate ale bunurilor 

din domeniul public/privat al statului, pentru bunurile proprietate 

publica/privata a statului pe care le detine, in termen de 30 de zile de la 

intrarea in vigoare a initiativei legislative.



4. Dat fiind intervalul de timp relativ scurt, de la data intrarii in 

vigoare a Legii nr. 134/2019, apreciem ca instrumentul de prezentare si 
motivare ar fi trebuit completat cu aspecte detaliate care sa justifice 

solutiile preconizate.

5. Consideram ca solutiile propuse la alin. (1) al art. I sunt 

retroactive. Agenda Nationals a Medicamentului si a Dispozitivelor 

Medicale din Romania s-a infnntat la data intrarii in vigoare a legii 

mentionate ca institutie publica cu personalitate juridica, organ de 

specialitate al administratiei publice centrale in domeniul medicamentelor 

de uz uman, dispozitivelor medicale si evaluarii tehnologiilor medicale, in 

subordinea Ministerului Sanatatii, prin reorganizarea Agentiei Nationale a 

Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, care s-a desfnntat incepand 

cu aceeasi data.
in consecinta, in acest moment nu se mai poate pune problema 

reorganizarii Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor 

Medicale dat fund ca aceasta nu mai exista.
In plus, apreciem ca initiativa legislative ar fi trebuit sa reglementeze, 

incepand cu data intrarii ei in vigoare, infdntarea Agentiei Nationale a 

Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania ca institutie 

autonoma, prin reorganizarea actualului organ de specialitate cu aceeasi 

denumire, care se desfiinteaza.
De asemenea, initiativa legislative ar fi trebuit se stabileasce toate 

aspectele care contureaze regimul juridic al noii persoane juridice, cum ar 

fi, spre exemplu: sediu, domeniu de activitatea, atributii, organizarea, cu 

precizarea ce trebuie reglementate inclusiv situatia’ personalului^ si 
patrimoniului actualei agentii.

' menfionam ca, in mdsura in care se intenfioneazd incetarea raportvrilor de muncd ale personalului actualei agentii, 
trebuie sd se find cont de faptul cd potrivit art. 65 alin. (2) din Codul muncii, desfiinfarea locului de muncd trebuie sd 
fie efectivd f sd aibd o cauzd reald f serioasd, astfel cd motivele care justified reorganizarea propusd prin prezenta 
inifiativa legislativd trebuie cu atdt mai mult sd fie clard, complete f pertinente;
^ ne referim f la pre^edintele f vicepre^edinti
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III. Punctul de vedere al Guvernului

Avand in vedere considerentele mentionate, Guvernul nu susfine 

adoptarea acestei initiative legislative.

Cu stima,

Doamnei senator Anca Dana DRAGU 

Presedintele Senatului
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