Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/790/ 3 octombrie 2001

SINTEZA
lucrărilor comisiei din zilele de 02 şi 03.10.2001
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 2
octombrie 2001 între orele 15,00 – 17,00 şi 3 octombrie 2001 între orele 10,00 –
16,30 având următoarea ordine de zi:
1.

Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind produsele
medicamentoase de uz uman.
2.

Dezbaterea şi avizarea în

fond a proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.100/2000 pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz
uman.
3.

Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.220/2000 pentru prorogarea
termenului prevăzut la art.109 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman.
În conformitate cu prevederile art.66 alin.(3) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, cu ocazia examinării proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei

de

urgenţă

a

Guvernului

nr.152/1999

privind

produsele

medicamentoase de uz uman s-a hotărât examinarea şi a proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.100/2000 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/1999, precum şi a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.220/2000 pentru
prorogarea termenului prevăzut la art.109 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.152/1999. Aceste două proiecte de lege se regăsesc la punctele 2
şi 3 din prezenta ordine de zi.
Discuţiile au fost reluate de la articolul 45 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.152/1999 privind distribuţia produselor medicamentoase, asupra
căruia Ministerul Sănătăţii şi Familiei a înaintat o serie de amendamente.
La alineatul (2) al acestui articol, Ministerul Sănătăţii şi Familiei propune
introducerea unui nou text care prevede că producătorii de medicamente şi
distribuitorii nu pot înfiinţa farmacii şi nici nu pot deţine acţiuni şi părţi sociale
la astfel de unităţi. Această propunere are ca sursă punctul de vedere exprimat de
către Colegiul Farmaciştilor din România care consideră că reglementările se
înscriu în sfera practicii europene în domeniul distribuţiei medicamentelor.
În cadrul dezbaterilor, pe marginea acestei propuneri, s-au conturat două
poziţii distincte:
-

Ministerul Sănătăţii şi Familiei

consideră că este necesară o

dispoziţie legală pentru a se evita unele practici neloiale şi promovarea unor
produse cu eventuale vicii de calitate. De exemplu, producătorii de medicamente
care deţin farmacii, acţiuni sau părţi sociale la astfel de unităţi pot pune pe
primul plan cifra de afaceri, în detrimentul calităţii medicamentelor.
-

În replică, o mare parte dintre membrii comisiei au subliniat faptul

că aceste prevederi sunt discriminatorii şi vor avea drept efect închiderea multor
farmacii, creând probleme de ordin social. De asemenea, va fi redusă
corespunzător şi accesibilitatea bolnavilor la produsele medicamentoase care se
distribuie prin reţeaua farmaceutică. Mai mult chiar, aceste prevederi îngrădesc
dreptul de proprietate şi nu fac obiectul prezentei legi. În cazurile în care există
reclamaţii privitoare la calitatea medicamentului, Agenţia Naţională a
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Medicamentului este îndreptăţită să intervină şi să suspende autorizaţia de
funcţionare a producătorului respectiv.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus sistarea
dezbaterilor, deoarece problema în discuţie necesită o documentare aprofundată.
Acceptarea acestui amendament poate avea implicaţii grave pe plan economic şi
social şi ca urmare, trebuie analizată cu toată atenţia.
În consecinţă, Domnia sa a propus ca, la următoarea şedinţă a comisiei, să
fie invitaţi pentru audieri dl.prof.dr.farm.Dumitru Lupuleasa, preşedintele
Colegiului Farmaciştilor din România , precum şi reprezentanţii principalilor
producători , importatori şi distribuitori de medicamente români şi străini.
Comisia a aprobat, în unanimitate, propunerile formulate.
În finalul şedinţei , comisia a mai dezbătut şi alte probleme privind
activitatea curentă.
La lucrările comisiei au participat 14 deputaţi şi nu s-au înregistrat
absenţi.

PREŞEDINTE,
DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM

3

