Minuta: 16.06.2010
Tema: proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr.2281/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale
Ca urmare a solicitărilor primite din partea societăţii civile în vederea realizării unei
dezabateri publice pe această temă, în data de 16.06.2010 a avut loc la sediul Ministerului
Sănătăţii întâlnirea dintre reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi reprezentanţi ai societăţii
civile din România.
Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii care au participat la această dezbatere au fost:
- Domnul Lazăr Iordache – director OTDM
- Domnul Andrei Kozma – consilier al ministrului sănătăţii
- Doamna Rodica Dobra – director general adjunct DGE - MS
- Domnul Slavu Benon – consilier DGE - MS
- Doamna Magdalena Mihalache – consilier DGE - MS
- Domnul Vasile Nimară – consilier DGE - MS
- Doamna Dana Eftimie – consilier DJC - MS
- Doamna Mihaela Oancea – consilier Secretariatul General MS
Din partea societăţii civile au participat:
- Domnul Dobre Eduard – UGIR – PATRONAT PALMED
- Doamna Delia Barbu – vicepreşedinte CMDR
- Domnul Alexandru Brezoescu – preşedinte CMD Bucureşti
- Doamna Rodica Aldica - CMDR
- Domnul Costică Herescu – CMDR
- Domnul Alexandru Petre – secretar general CMDR
- Domnul Dragoş Stanciu – vicepreşedinte CMDR
- Domnul Nicolae Cazacu – vicepreşedinte AMSPPR – FR Muntenia
- Doamna Mihaela Vasile – CMDR
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Dezbaterea publică a fost deschisă de către domnul Slavu Benon, cu prezentarea
motivelor care au stat la baza iniţierii proiectului de act normativ, respectiv:
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale
– ODTM este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2281/2004, adoptată în temeiul art. 6,
alin. (4) din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare.
Acesta prevede că ODTM este instituţie publică, cu personalitate juridică, aflată în
coordonarea Ministerului Sănătăţii, care se finanţează integral prin venituri proprii obţinute în
principal din realizarea activităţilor ce îi revin, conform prevederilor art. 3 şi 5 din Legea nr.
176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare. Totodată, ODTM utilizează,
pentru îndeplinirea atribuţiilor sale în teritoriu (încercări şi verificări pentru dispozitivele
medicale privind performanţele şi siguranţa în funcţionare, verificări periodice de control la
dispozitivele medicale in utilizare, expertizarea şi evaluarea incidentelor în utilizarea
dispozitivelor medicale), autolaboratoarele din dotare.
Prin prevederile din cuprinsul poziţiei nr. 57 din anexa nr. I la Legea nr.329/2009
privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice,
sustinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi
Fondul Monetar International, s-a dispus reorganizarea Oficiului Tehnic de Dispozitive
Medicale, prin reducerea a 29 posturi şi schimbarea regimului de finanţare în finanţare
integrală de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii şi funcţionarea în subordinea
acestui minister.
Prin acest proiect de act normativ se propun următoarele modificări:
- abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 2281/2004, acesta fiind în dezacord cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 144/2010;
- punerea de acord a textului alin. (1) al art. 1 din Regulamentul prevăzut în anexa la
Hotărârea Guvernului nr. 2281/2004 cu noul regim juridic al OTDM, în sensul că acesta este
instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii,
aflată în subordinea acestui minister, astfel cum este prevăzut şi la poz. A. pct. 11 din anexa
2 la Hotărârea Guvernului nr.144/2010.
- abrogarea alin. (4), alin. (5) şi alin. (6) ale art. 1 din Regulament, referitoare la
înfiinţarea, prin ordin al ministrului sănătăţii, de oficii tehnice de dispozitive medicale, structuri
fără personalitate juridică ce funcţionează în cadrul centrelor judeţene de aparatură medicală,
întrucât aceste oficii au ca atribuţii executarea de lucrări la solicitarea OTDM, pe bază de
comandă sau contract, ceea ce nu mai corespunde actualului regim de finanţare al OTDM,
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activitatea de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale, ce putea fi desfăşurată de
aceste oficii fiind incompatibilă cu regimul juridic actual al OTDM.
- modificarea art. 2 din Regulament (întrucât prevede structurarea OTDM, pe
departamente) art. 3 şi a art. 4 din anexa la hotărârea menţionată, pentru a reflecta în mod
corespunzător obiectul de activitate şi atribuţiile specifice din sfera obiectului de activitate;
- abrogarea art. 7 din Regulament, ce se referă la departamentul microproducţie;
menţionăm că departamentul microproducţie a fost desfiinţat, iar celelalte departamente din
cadrul OTDM au fost reorganizate la nivel de serviciu, în vederea punerii de acord cu
structurile organizatorice din instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat, precum
şi în scopul încadrării în cheltuielile de personal, realizându-se reducerea efectivă a 29 de
posturi (vacante)
- modificarea art. 8 din Regulament, referitor la componenţa Comitetului director,
având în vedere desfiinţarea departamentelor; precum şi modificarea art. 9, pentru o mai
bună precizare a atribuţiilor Comitetului director;
- modificarea art. 11 din Regulament, în sensul propunerii ca anumite venituri obţinute
din activităţi care nu sunt prevăzute în Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu
modificările ulterioare, să fie utilizate în conformitate cu art.67 din legea nr.500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările ulterioare;
- modificarea art. 12 din Regulament, în vederea punerii de acord cu dispoziţiile legale
privind salarizarea personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate de la bugetul de
la stat;
- pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor din sfera obiectului său de activitate, stabilit
potrivit legii, la nivelul întregii ţări, prin acest proiect se propune şi aprobarea normativului de
dotare cu autoturisme şi a consumului de carburanţi pentru OTDM, în condiţiile prevăzute la
art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. nr. 2281/2004.

Delia Barbu:
- medicii stomatologi nu sunt de acord cu finanţarea OTDM de la bugetul de stat
- aparatura stomatologică din instituţiile de stat, din cabinetele şcolare este învechită
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- în cabinetele private de stomatologie, proprietate privată, nu au fost niciodată probleme cu
aparatura deoarece au personal care se ocupă de această aparatură
- propune ca OTDM să nu poată intra în cabinetul stomatologic decât dacă este solicitat,
OTDM are atribuţii doar pe omologarea apratelor
- propune alocare de fonnduri pentru programul de profilaxie dentară
Alexandru Brezoescu :
- nelămuriri: pentru avizarea cabinetelor stomatologice, CMDR verifică dacă sunt îndeplinite
condiţiile şi criteriile pentru autorizare, atunci de ce mai este nevoie ca OTDM să verifice
periodic aparatul care oricum este verificat de o firmă specializată cu care cabinetul are
contract
- propune ca OTDM să verifice aparatura doar la solicitarea cabinetului stomatologic
Dragoş Stanciu :
- propune ca OTDM să verifice aparatura doar la solicitarea cabinetului stomatologic
- nu are sens ca OTDM să controleze
Alexandru Petre :
- în ţară sunt 15.000 de medici stomatologi, 10.000 de unităţi de lucru; cum poate verifica
OTDM, cu cei 49 de angajaţi, cele 10.000 de unităţi de lucru?
Lazăr Iordache:
- atât cele 49 de posturi cât şi cele 4 auto au fost şi în vechea structură organizatorică a
OTDM, îrin acest proiect de act normativ, OTDM rămâne tot o instituţie publică la care se
schimbă sistemul de finanţare, respectiv nu va mai fi finanţată din venituri proprii ci de la
bugetul de stat, prin bugetul MS
- angajaţii OTDM nu intră cu forţa în nici o unitate
- OTDM verifică doar dacă aparatura folosită în cabinetele stomatologice este conformă cu
prevederile legale
Magdalena Mihalache:
- OTDM verifică, în conformitate cu prevederile legale, în mod obligatoriu doar 2 aparate,
unitul dentar şi sterilizatorul
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- restul aparaturiii se verifică doar la cerere şi dacă aceasta este second-hand
Lazăr Iordache:
- de fapt, toate aceste aspecte au fost deja discutate la întâlnirile anterioare şi s-a stabilit de
comun acord că se vor verifica în mod obligatoriu doar 2 aparate, unitul dentar şi sterilizatorul,
restul aparaturiii se verifică doar la cerere
Andrei Kozma:
- toate aceste aspecte au fost deja discutate la întâlnirile anterioare şi s-a stabilit de comun
acord că se vor verifica în mod obligatoriu doar 2 aparate, unitul dentar şi sterilizatorul, restul
aparaturiii se verifică doar la cerere şi dacă aceasta este second-hand
- aparatura nouă nu se verifică
- propune următoarele:
•

OTDM să autorizeze o serie de firme pentru verificarea aparaturii, astfel încât firma
care controlează şi întreţine aparatura să o şi verifice

•

modificarea Legii nr.176/2000 privind dispozitivele medicale
Nicolae Cazacu:

-

propuneri: verificarea doar a celor două dispozitive medicale, unitul dentar şi sterilizatorul

-

tarif practicat o dată, la 3 ani

-

selectarea unor furnizori din lista de furnizori de servicii deja existenţi şi autorizarea
acestora pentru control

-

asociere între CMDR şi OTDM pentru control în echipă în cabinetele stomatologice
Lazăr Iordache:

- suntem de acord cu tariful la 3 ani şi verificarea doar a celor 2 dispozitive medicale
Alexandru Petre :
- propune: abrogarea punctului b) al art.5, “b) efectuarea controlului dispozitivelor medicale
aflate în utilizare, prin verificări periodice de control şi emiterea de buletine de verificări
periodice;”
- controlul în cabinetele stomatologice să fie făcut doar la cerere
- verificarea dispozitivelor medicale din cabinetele de stat
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Rodica Dobra:
- abrogarea punctului b) al art.5 nu se poate face deoarece această prevedere este stabilită
prin alt act normativ
Având în vedere că nu mai sunt alte propuneri, vă mulţumim pentru participare, toate
propunerile dumneavoastră vor fi analizate şi eventual preluate în conţinutul actului normativ
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