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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT

Doamnei Secretar General Izabela CHENCIAN

Stimatd doamnd Secretar General,

9Cr
Referitor la adresa dumneavoastra nr. XXXV/2795/9.07.2020, inregistrata la Consiliul 

Economic §i Social cu nr. 5682/13.07.2020, va transmitem alaturat punctele de vedere exprimate 

de p^ile reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i Social referitoare la propunerea 

legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea Agentiei 

Nationale a Medicamentului a Dispozitivelor Medicate din Romania, precum si pentru 

modificarea unor acte normative (b374/07.07.2020).

Cu deosebita consideratie,
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PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativa pentru modiHcarea si completarea 

Legii nr.134/2019 privind reorganizarea Agentiei Nationale a 

Medicamentului si a Dispozitivelor Medicate din Romania, precum ^i pentru 

modificarea unor acte normative (b374/07.07.2020)

in temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i fiinclionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §i complet^ile ulterioare, si art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare §i funcfionare, Consiliul Economic §i Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea fi completarea Legii 

nr.134/2019 privind reorganizarea Agentiei Nafionale a Medicamentului si a Dispozitivelor 

Medicate din Romania, precum si pentru modificarea unor acte normative (b374/07.07.2020).

A.

In temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modific^ile si completarile ulterioare, §i art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare, in §edinta din data de .16.07.2020, 

desfa§urata online, conform prevederilor Hotar^ii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

Hot^^ea Plenului nr.52/14.05.2020, pMile reprezentate in Plenul Consiliului Economic si 

Social §i-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:

> reprezentantii pMii patronale, reprezentantii partii sindicale §i 7 reprezentanti ai asocialiilor 

§i fundaliilor neguvemamentale ale societalii civile au votat pentru avizarea 

NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu urmatoarea motivare:

• controlul parlamentar implica o ingerinta a politicului in activitatea Agentiei Nafionale 

a Medicamentului §i a Dispozitivelor Medicale din Rom^ia, ceea ce poate insemna ca



persoanele numite in diferite funcfii in cadrul institufiei nu sunt liumite pe criterii de 

merit, ci pe criterii politice. Se propune eliminarea concursului organizat de Ministerul 

Sanata^ii pentru ocuparea posturilor de pre§edinte §i vicepre§edinte, a cSrui metodologie 

se aproba in prezent prin ordin al ministrului sanatS^ii §i numirea directa a persoanelor 

care vor ocupa aceste func^ii, cu rise ridicat ca acestea sa fie numite politic, nu pe 

criterii profesionaie, ceea ce ar putea afecta buna funejionare a institu^iei, care este o 

entitate strategica la nivel national in domeniul in care activeaza;

• inlocuirea concursului organizat de Ministerul Sanatatii pentru ocuparea fiinctiilor de 

pre§edinte §i vicepre§edinte din cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului §i a 

Dispozitivelor Medicale din Romania cu desemnarea persoanelor care vor ocupa aceste 

functii de catre Parlament poate duce la aparifia unui management defectuos al acestei 

institutii, nebazat pe performanta §i inalta calitate profesionala. De la selectia prin 

concurs a pre§edintelui si a vicepre^edintelui se trece la numirea a 9 membri, pentru 9 

ani, de catre Pre§edinte, Guvem si Parlament, ceea ce conduce la politizarea 

institutiei.De asemenea, durata de 9 ani de mandat in acest domeniu este prea mare;

> 7 reprezentanti ai asociatiilor §i fundatiilor neguvemamentale ale socieiatii civile au votat 

pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de act normativ
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