Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/806/10 octombrie 2001

SINTEZA
lucrărilor comisiei din zilele de 9 şi 10.10.2001

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de
9.10.2001 între orele 15,00 – 18,00 şi 10.10.2001 între orele 10,00 – 16,30 ,
având următoarea ordine de zi:
1.

Reexaminarea proiectului de Lege privind completarea articolului

3 din Legea nr.48/1992 a audiovizualului ( trimis comisiei pentru o nouă
examinarea în fond).
2.

Audierea domnului prof.dr.farm.Dumitru Lupuleasa, preşedintele

Colegiului Farmaciştilor din România , a domnului Petre Pănculescu

şi a

domnului Laurenţiu Huică, preşedinte, respectiv vicepreşedinte al Asociaţiei
Producătorilor de Medicamente din România , a domnului dr.Adrian Careţu ,
director al Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente, a
doamnei farm.Magdalena Bădulescu, consilier personal al ministrului sănătăţii şi
familiei, a doamnei farm.Felicia Gâtlan, director general al Direcţiei generale
farmaceutice al Ministerului Sănătăţii şi Familiei,a domnului farm.Gheorghe
Mermeze, director general adjunct al Direcţiei generale farmaceutice al
Ministerului Sănătăţii şi Familiei asupra proiectului de lege pentru aprobarea

Ordonanţei

de

urgenţă

a

Guvernului

nr.152/1999

privind

produsele

medicamentoase de uz uman.
3.

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.
4.

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.
5.

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 deschiderea şedinţei, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei
salută prezenţa

la lucrările acesteia participă şi doamna dr.Daniela Bartoş,

ministrul sănătăţii şi familiei, membru al Comisiei pentru sănătate şi familie.
La primul punct al ordinii de zi , comisia a luat în discuţie proiectul de
Lege privind completarea articolului 3 din Legea nr.48/1992 a audiovizualului,
trimis comisiei pentru o nouă examinare în fond.
Comisia a apreciat că, problematica care face obiectul prezentului proiect
de lege, a fost soluţionată odată cu apariţia Legii nr.148/2000 privind
publicitatea , prevederile acestuia fiind acoperitoare în ceea ce priveşte
eliminarea pericolului pe care reprezintă, pentru sănătatea populaţiei, reclama
pentru băuturi alcoolice şi produse din tutun. Astfel, în Capitolul III al Legii
nr.148/2000, “Dispoziţii speciale privind publicitatea anumitor produse”, la
art.10 se interzice publicitatea explicită pentru produsele din tutun, difuzată în
cadrul programelor de radiodifuziune şi televiziune, în presa scrisă, pe prima şi
ultima pagină şi pe biletele de călătorie pentru transportul public. În continuare,
articolul 11, interzice publicitatea pentru băuturile alcoolice şi pentru produsele
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din tutun în incinta unităţilor de învăţământ şi a unităţilor de asistenţă medicală
sau la o distanţă mai mică de 200 metri de intrarea acestora. În acelaşi sens,
publicitatea pentru băuturi alcoolice şi pentru produsele din tutun nu este
permisă în publicaţii destinate în principal minorilor, în sălile de spectacol
înainte, în timpul şi după spectacolele destinate minorilor (articolul 12 ). De
asemenea, este interzisă publicitatea pentru băuturile alcoolice şi pentru
produsele din tutun : înfăţişează minori consumând aceste produse, sugerează că
băuturile alcoolice sau tutunul sunt dotate cu proprietăţi terapeutice sau
stimulative, dă o imagine negativă despre abstinenţă, face legătura între alcool şi
conducerea unui vehicul, sau nu conţine inscripţii-avertisment în limba română
pentru produsele din tutun.
În cadrul Capitolului

IV, “Sancţiuni” sunt prevăzute

organele

constatatoare şi cele îndreptăţite a aplica sancţiunile corespunzătoare. Încălcarea
prevederilor Legii nr.148/2000 privind publicitatea atrage răspunderea materială
civilă, contravenţională sau penală, după caz.
Având în vedere că reglementările Legii nr.148/2000 sunt acoperitoare,
comisia a votat în unanimitate respingerea proiectului de Lege privind
completarea articolului 3 din Legea nr.48/1992 a audiovizualului, ca fiind lipsit
de obiect.
În continuarea lucrărilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele
comisiei arată că, obiectivul principal al audierii îl constituie textul articolului
45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind produsele
medicamentoase de uz uman, prin care trebuie să se precizeze, cu claritate, dacă
producătorii de medicamente au sau nu dreptul de a înfiinţa şi/sau de a deţine
farmacii sau părţi sociale la astfel de unităţi.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a prezentat cele două
modele de distribuţie a medicamentelor care există la ora actuală în lume. Astfel,
modelul denumit “mercantil” funcţionează în ţări ca Anglia, Irlanda, Belgia şi
Olanda , unde producătorii şi distribuitorii de medicamente pot deţine farmacii ,
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iar proprietarul farmaciei poate să nu fie de profesiune farmacist. Al doilea
model denumit “etic” funcţionează în celelalte ţări europene, producătorii şi
distribuitorii de medicamente nu pot deţine farmacii, iar proprietarul farmaciei
este obligatoriu de profesiune farmacist. Domnia sa consideră că trebuie
proiectat un model propriu care să ţină seama de realităţile din România.
Audierile au scos în evidenţă următoarele aspecte :
-

în prezent, în România, procesul de privatizare al oficiilor

farmaceutice şi al farmaciilor este foarte avansat, unele dintre acestea
funcţionând în structura depozitelor şi/sau firmelor de medicamente;
-

dezvoltarea farmaciilor şi a lanţurilor de farmacii este mai

pregnantă în marile oraşe, depăşind necesităţile de aprovizionare, în timp ce în
comune, farmaciile sunt în număr foarte mic;
-

depozitele

şi

firmele

care

deţin

farmacii

aprovizionează,

preferenţial, unităţile proprii în dauna farmaciilor independente manifestându-se,
în acest mod, concurenţa neloială;
-

promovarea cu predilecţie a produselor medicamentoase proprii

poate conduce la apariţia monopolului;
-

lanţurile de farmacii, care sunt deţinute de către producători şi

distribuitori, pot influenţa prescripţia medicală prin impunerea unor schimbări
de terapie;
-

scăderea producţiei şi a numărului de substanţe farmaceutice,

fabricate în România după 1990, a determinat o puternică dependenţă de
importul de substanţe active;
-

introducerea Regulilor de bună fabricaţie pentru substanţele

farmaceutice necesită un termen diferenţiat pentru substanţele farmaceutice
active faţă de medicamentele finite;
-

41 % din produsele farmaceutice generice sunt fabricate în

România şi Ministerul Industriilor şi Resurselor trebuie să sprijine financiar
producătorii români pentru obţinerea calităţii acestor produse;
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-

reglementarea preţurilor la medicamente este o atribuţie ce revine

Ministerului Sănătăţii şi Familiei aşa cum este prevăzut în ordonanţă, fără nici
o ingerinţă din partea Oficiului Concurenţei;
-

fondurile

alocate

pentru

medicamente

au

fost

repartizate

inechitabil, ceea ce a condus la imposibilitatea ca unele farmacii de cartier sau
farmacii din zonele limitrofe oraşelor să poată onora reţetele pacienţilor.
În aceste condiţii, se pune problema dacă producătorii şi distribuitorii de
medicamente pot să deţină sau nu farmacii, precum şi acţiuni sau părţi sociale la
astfel de unităţi . În final, s-au conturat două opinii:
-

producătorii de medicamente, care au interesul de a-şi promova

produsele proprii pe o piaţă concurenţială ,consideră că o persoană juridică
română, producătoare sau distribuitoare de medicamente, nu poate fi oprită de a
înfiinţa farmacii sau de a deţine părţi sociale la societăţile de distribuţie a
medicamentelor ;
-

Ministerul Sănătăţii şi Familiei are în vedere acordarea unei şanse

viitorilor farmacişti şi protejarea profesiunii de farmacist , drept care
producătorii şi distribuitorii de produse medicamentoase nu trebuie să deţină
farmacii, pledând astfel pentru modelul “etic”.
După încheierea audierilor, comisia a trecut la dezbaterea pe articole a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman.
În urma dezbaterilor, au fost aprobate o serie de amendamente dintre care
menţionăm :
-

interzicerea producătorilor de medicamente de a înfiinţa farmacii şi

de a deţine acţiuni sau părţi sociale la astfel de unităţi;
-

distribuitorii de medicamente angro pot înfiinţa şi/sau deţine câte o

farmacie în fiecare localitate, respectiv în sectoarele municipiului Bucureşti, sau
pot deţine acţiuni sau părţi sociale la astfel de unităţi, în aceleaşi condiţii;
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-

farmaciştii au dreptul să deţină o reţea farmaceutică cu condiţia de

a nu avea mai mult de o farmacie într-o localitate, respectiv în sectoarele
municipiului Bucureşti;
-

proprietarii de farmacii, care au urmaşi direcţi ce frecventează

cursurile universitare de farmacie, au dreptul de a deţine o farmacie în plus faţă
de prevederile anterioare până la finalizarea studiilor de către descedentul în
cauză;
-

termenul pentru introducerea regulilor de bună fabricaţie pentru

substanţe farmaceutice active este 31.12.2003;
-

preţurile medicamentelor vor fi stabilite numai de către Ministerul

Sănătăţii şi Familiei fără a necesita aviz din partea Consiliului Concurenţei.
În cadrul dezbaterilor s-au analizat şi reglementările cuprinse în
Ordonanţa Guvernului nr.100/2000 şi în Ordonanţa 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 , preluând în Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz
uman prevederile corespunzătoare.
Comisia pentru sănătate şi familie a adoptat, în unanimitate, proiectul de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind
produsele medicamentoase de uz uman, cu amendamentele care vor face
obiectul raportului şi în acelaşi timp, în consecinţă, comisia a hotărât în
unanimitate respingerea celor două proiecte de lege modificatoare şi anume
Ordonanţa Guvernului nr.100/2000 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.220/2000, care au rămas fără obiect.
La lucrările comisiei din ziua de 9.10.2001 au participat 12 deputaţi, fiind
absent motivat doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD) şi
doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale).
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La lucrările comisiei din ziua de 10.10.2001 au participat 13 deputaţi,
fiind absent motivat doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al
Minorităţilor Naţionale).

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