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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din perioada 12 – 14 iunie  2007  

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 12  iunie 2007 între orele 14,00 – 19,00,   în ziua de 13 

iunie 2007 între orele 9,00 – 15,00  şi în ziua de 14 iunie 2007 între 

orele 9,00 – 12,00 având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

înfiinţarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management 

Sanitar  (Plx 82/2007)  . 

2. Dezbateri generale asupra propunerii legislative pentru 

modificarea alineatului(2) al articolului 12 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului ( Plx 

679/2006). 
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3. Dezbateri generale asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.125/1998 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

a Medicamentului ( Plx 259/2006). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual. 

 

Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi care a 

fost aprobată în unanimitate. 

La primul punct din ordinea de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în fond, a propunerii legislative 

privind înfiinţarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi 

Management Sanitar  (Plx 82/2007), respinsă de către Senat în 

şedinţa din 15 februarie 2007 şi cu care este sesizată , în comun, cu 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei  reforma în domeniul sănătăţii şi-a propus să producă 

schimbări structurale în finanţarea asistenţei medicale şi în 

organizarea modului în care sunt furnizate îngrijirile de sănătate 

care să aibă un impact pozitiv asupra stării de sănătate a populaţiei. 

Nevoia profesionalizării managerilor sanitari este unanim 

recunoscută în mediile politice, academice, a practicienilor şi 
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administratorilor generali ai sistemelor de sănătate. Pentru a 

răspunde nevoii de formare profesională au fost organizate, încă 

din anul 1990, programe de instruire, seminarii şi cursuri 

organizate de Institutul Naţional de Management al Serviciilor de 

Sănătate, ulterior transformat în Institutul Naţional de Cercetare 

Dezvoltare în Sănătate. 

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Sănătate a reuşit 

prin activităţile proprii, precum şi cu sprijinul tehnic şi material al 

unor parteneri externi sau a unor organizaţii internaţionale să 

iniţieze în fiecare an diferite programe de pregătire, să-şi 

specializeze o parte din personalul propriu în şcolile din Europa 

Occidentală, Canada şi SUA, să se doteze cu tehnologie didactică 

şi să dispună de biblioteci proprii de specialitate. În opinia 

iniţiatorilor, în ciuda acestor eforturi, situaţia actuală este încă 

necorespunzătoare în domeniul formării în managementul sanitar 

şi al serviciilor de sănătate. 

Aceste dificultăţi ar putea fi înlăturate, în mare măsură, prin 

înfiinţarea unei Şcoli Naţionale Postuniversitare de Sănătate 

Publică şi Management Sanitar care să folosească şi să dezvolte în 

mod coerent resursele existente astăzi dispersat la nivelul mai 

multor instituţii. 

Misiunea principală a şcolii va fi formarea postuniversitară a 

personalului cu funcţii de conducere în domeniile sănătăţii publice 

şi managementului serviciilor de sănătate de la nivel central şi 
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judeţean. De asemenea, instituţia va dezvolta activităţi de cercetare 

aplicată şi asistenţă tehnică. 

În urma dezbaterilor care au urmat, comisia a constatat că 

prezenta iniţiativă legislativă a fost depusă anterior adoptării Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prin care, la 

Titlul XVI s-a reglementat înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Şcolii Naţionale Postuniversitare de Sănătate Publică şi 

Management Sanitar. Faţă de această situaţie, propunerea 

legislativă a rămas fără obiect. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

propunerii legislative privind înfiinţarea Şcolii Naţionale de 

Sănătate Publică şi Management Sanitar  (Plx 82/2007) şi să 

comunice punctul său de vedere Comisiei pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport , în vederea întocmirii raportului comun. 

 

La punctele doi şi trei ale ordinii de zi, comisia a procedat la 

dezbateri generale asupra propunerii legislative pentru modificarea 

alineatului(2) al articolului 12 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului ( Plx 679/2006) 

şi asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului   
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( Plx 259/2006), respinse de către Senat şi care au ca obiect comun 

de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 125/1998. 

Cele două iniţiative legislative vizează înlăturarea unor situaţii 

prin care, în cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului , este 

acceptat conflictul de interese în cadrul Consiliului de 

administraţie şi Consiliului Ştiinţific. 

În opinia iniţiatorilor, în rândul membrilor Consiliului de 

administraţie şi ai Consiliului Ştiinţific au fost introduşi, în mod 

eronat, chiar reprezentanţi ai asociaţiilor producătorilor de 

medicamente, tocmai cei vizaţi de actele normative emise şi care 

astfel sunt puşi în situaţia de a-şi norma singuri activitatea. Prin 

legea de aprobare a ordonanţei , aceştia sunt membrii de drept ai 

Consiliului Ştiinţific cu toate că au interese directe şi contrare, 

interesului public. Totodată, în forma actuală, legea statuează şi 

nominalizează prezenţa unor asociaţii care capătă astfel forţă prin 

efectul legii, deşi există posibilitatea înfiinţării de alte asociaţii cu 

obiect de activitate similar care nu mai pot participa la un proces 

transparent de luare a deciziilor. 

În opinia iniţiatorilor, prezenta propunere legislativă face o 

armonizare între incompatibilităţile impuse de Comunitatea 

Europeană pentru unii membrii ai Agenţiei Europene a 

Medicamentului (EMEA) şi cerinţele care ar trebui solicitate în 

mod similar Agenţiei Naţionale a Medicamentului din ţara noastră. 
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În finalul acestor dezbateri generale Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât să solicite punctul de vedere al Ministerului 

Sănătăţii Publice asupra celor două iniţiative legislative. 

Dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea 

alineatului(2) al articolului 12 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului ( Plx 679/2006) 

şi asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului   

( Plx 259/2006) vor continua la viitoarea şedinţă a comisiei. 

 

La punctul patru al ordinii de zi , comisia a discutat şi alte 

probleme curente privind activitatea comisiei . 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor 

de lege şi propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a 

comisiei. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi: 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ), 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Movilă Petre( Grup Parlamentar al PD),  dl.dep.dr.Luchian 
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Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Diaconescu Renică       

( Grup Parlamentar al PC), dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup 

Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup 

Parlamentar al PNL ),  dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar 

al UDMR), dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al 

PD ) , dl.dep.Ciontu Corneliu ( Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar) , dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar), dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al 

PNL ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dl.dep.dr.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ), fiind absent 

motivat dl.dep.dr.Buşoi Cristian   ( Grup Parlamentar al PNL) . 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  


