
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                    Nr.28/61/20 februarie 2008 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

al şedinţelor comisiei din zilele 19 şi 20 februarie 2008 
 
 
 

La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie sunt prezenţi 15 

deputaţi, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (PSD) fiind înlocuit de către dl.dep. 

Dumitru Mihai (PSD). Nu s-au  înregistrat absenţe. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi:dl.sen. Marius 

Marinescu; dl. Teodor Atanasiu – preşedintele Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului; dl. Flavius Pop – director general al 

Direcţiei de Privatizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului; 

dl.ec. Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului; dl.ec. Ioan Nani – 

director general al Companiei Antibiotice S.A. Iaşi,: dl. Vasile Stângă – 

preşedintele Sindicatului Liber Antibiotice S.A.Iaşi. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de către dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei. 

Comisia pentru sănătate şi familie a adoptat, în unanimitate, 

următoarea ordine de zi: 
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 1. Continuarea audierilor privind privatizarea Companiei 

Antibiotice S.A. Iaşi. 

2. Dezbateri în fond a proiectului de lege pentru completarea Legii 

nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea 

de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea 

calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor 

terapeutice(PLx14/2008). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

lit. i) alin.(2) al art.116 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale(Plx29/2008). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

alin.(2) al art.116 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente 

de muncă şi boli profesionale(Plx30/2008). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la continuarea audierilor privind privatizarea Companiei 

Antibiotice S.A Iaşi. 

După cum arătă dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, 

privatizarea Companiei Antibiotice S.A Iaşi ridică numeroase semne de 

întrebare în privinţa oportunităţii şi modalităţii de privatizare. 

Din punctul de vedere al oportunităţii, Antibiotice S.A Iaşi este un 

producător strategic de medicamente şi înregistrează, an de an, un profit 

constant de milioane de euro. 
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Metoda de privatizare aleasă este cea a licitaţiei cu strigare, care nu 

presupune existenţa unui caiet de sarcini. În aceste condiţii, statul nu este în 

măsură să cunoască care va fi destinaţia obiectivului adjudecat prin licitaţie. 

Valoarea obiectivului  supus licitaţiei este de aproximativ 260 milioane euro, 

preţul de pornire al licitaţiei fiind de 130 milioane euro. 

În aceste condiţii, se prefigurează instituirea unei comisii speciale de 

anchetă şi monitorizare a privatizării Antibiotice S.A Iaşi. Comisia specială 

de anchetă va beneficia de documentele înaintate de către AVAS, o parte 

dintre acestea având un caracter confidenţial. 

De asemenea, domnia sa arată că deţine informaţii cu privire la o 

decizie a Curţii de Apel Iaşi, prin care procesul de privatizare al societăţii a 

fost suspendat. În situaţia în care decizia Curţii de Apel Iaşi este obligatorie, 

comisia specială de anchetă va avea timpul necesar   pentru a clarificarea 

unor aspecte. 

Domnia sa acordă cuvântul dl. Teodor Atanasiu, preşedintele 

Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului(AVAS). 

Marea majoritate a documentelor înaintate nu au clauze de 

confidenţialitate şi pot fi studiate de către Comisia pentru sănătate şi familie, 

precizează dl. Teodor Atanasiu. 

Oportunitatea privatizării  a fost stabilită în urmă cu 10 ani  odată cu 

lansarea Programului pentru Ajustarea Sectorului Privat  (PSAL) al Băncii 

Mondiale. În prezent, AVAS deţine 53% din acţiunile societăţii Antibiotice 

S.A. Iaşi. Societatea este profitabilă şi acest lucru se reflectă în dividente. 

Pentru a putea cumpăra cele 53% din acţiuni ar fi necesar 40 de ani de 

acumulare de dividente. 

Pentru privatizarea societăţii s-a apelat la o firmă germană de 

consultanţă care a depistat, printre punctele slabe, lipsa restructurării 
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personalului, lipsa investiţiilor pentru linii noi tehnologice şi lipsa 

activităţilor de promovare a producţiei. Raportul evaluatorului se află în plic. 

Privatizarea nu are nimic comun cu partea strategică. Astfel, în Uniunea 

Europeană ministerele  îşi elaborează propriile strategii sectoriale care devin 

obligatorii  atât pentru partenerii privaţi cât şi pentru stat. 

Valoarea campaniei este de 250 milioane euro, iar pachetul majoritar 

de acţiuni, de 53%, aflat în portofoliul AVAS este evaluat la 136 milioane 

euro. S-a emis o temere că ar fi vorba, la mijloc, de o afacere imobiliară. 

Pentru a se acoperi valoarea de achiziţie a pachetului majoritar, precum şi 

alte operaţiuni şi investiţii, terenul ar trebui vândut la un preţ de 1.000 

euro/mp. 

Modelul de privatizare prin licitaţie cu strigare cuprinde şi elaborarea 

şi completarea unui caiet de sarcini, achiziţionat de la AVAS, contra cost 

Caietul de sarcini nu cuprinde clauze deoarece Uniunea Europeană a 

precizat că statul trebuie să se prezinte ca un investitor  privat prudent. 

Păstrarea obiectului activităţii, păstrarea personalului şi investiţiile, toate, 

denaturează preţul tranzacţiei. Pentru a se evita incompatibilităţile cu 

Directiva privind libera circulaţie a capitalului, s-a stabilit un tratament egal 

pentru toţi potenţiali câştigători ai licitaţiei. 

Metoda licitaţiei cu strigare este cea mai transparentă metodă pentru 

privatizare. După adjudecarea ofertei se negociază contractul prin acordul 

părţilor şi, respectiv clauzele contractual care pot fi de orice natură. Aşa vor 

apare garanţi contractuale privind păstrarea obiectului activităţii şi a 

terenului aferent. 

Domnia sa informează că, în luna februarie anul curent, Curtea de 

Apel Iaşi a dat o hotărâre de suspendare a Hotărârii de Guvern nr. 794/2000 

privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale  „Antibiotice” Iaşi. 
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La acel moment, România nu era membră a Uniunii Europene. La 19 

noiembrie 2007 guvernul a emis Hotărârea de Guvern nr. 1400/2007 pentru 

abrogarea Hotărârii de Guvern nr. 794/2000 şi  a stabilit  vânzarea 

pachetului majoritar de acţiuni al societăţii prin metoda licitaţiei cu strigare. 

Conform principiilor de drept, un act normativ odată  abrogat nu mai poate fi 

pus în funcţie prin activare. Deci, metoda de privatizare aleasă nu a fost 

anulată. Până în prezent instanţele, judecătoreşti nu au înaintat Guvernului 

hotărârea privind suspendarea Hotărârii de Guvern nr. 794/2000, pentru că 

nu dispunea de avizul Consiliului Economic şi Social conform legii. 

În momentul de faţă, conform consultaţilor juridice interni şi externi, 

procesul de privatizare prin procedura licitaţiei cu strigare continuă, 

termenul stabilit fiind 18.03.2008. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, intervine şi 

subliniază că hotărârea Curţii de Apel Iaşi are un certificat de grefă, o 

motivaţie şi devine obligatorie în aplicarea ei. Se aşteaptă trecerea  

termenului de recurenţă şi apoi hotărârea devine definitivă.  

În baza Hotărârii de Guvern nr. 794/2000, care este suspendată, 

procesul  de privatizare prin licitaţie cu strigare est stopat. Tocmai de aceea 

este necesară iniţierea unei anchete din partea Comisiei pentru sănătate şi 

familie, care să discute cu reprezentaţii Curţii de Apel Iaşi şi cu cei ai Înaltei 

Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru aflarea adevărului. 

Dl. Teodor Atanasiu solicită cuvântul şi arată că, potrivit prevederilor 

Constituţiei, dreptul la proprietate este garantat. Astfel, când statul este 

proprietar şi doreşte să vândă, nimic nu-l poate opri. Hotărârea Curţii de 

Apel nu abrogă o hotărâre de Guvern, ci subliniază obligativitatea avizului 

Consiliului Economic şi Social. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, intervine şi 

întreabă de ce a fost necesară o hotărâre de Guvern care să abroge o alta? Nu 

suntem de acord cu principiul conform căruia proprietarul poate face orice 

doreşte, subliniază domnia sa. De exemplu, Curtea Constituţională a declarat 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 110/2005 privind vânzarea cabinetelor medicale 

ca fiind neconstituţională. La mijloc au existat o serie de interese că aceste 

spaţii medicale, care erau în proprietate publică-privată, să nu se vândă. În 

ordonanţă se sublinia, cu fermitate, că aceste cabinete trebuiausă-şi păstreze 

destinaţia  medicală deoarece este nevoie de asistenţă medicală permanentă 

în mediul rural.Un alt exemplu, îl reprezintă directivele Uniunii Europene 

prin care se dorea desfiinţarea  profesiei de asistenţă medicală cu studii 

postliceale. În urma demersurilor legislative întreprinse de comisie s-a 

revenit la normal. 

Dacă se manifestă o criză a medicamentelor, aceasta este rezultatul 

faptului că producătorii şi distribuitorii de medicamente vor să şantajeze 

farmaciile. Domnia sa propune să se acorde cuvântul reprezentanţilor 

Sindicatului Antibiotice S.A. Iaşi, după care  să urmeze luările de cuvânt şi 

discuţiile. 

În şedinţa anterioară, arată dl. Vasile Stângă, Sindicatul Liber 

Antibiotice S.A. Iaşi şi-a expus punctul de vedere cu privire la metoda de 

privatizare. Între timp, Sindicatul se află în posesia răspunsului Curţii de 

Apel Iaşi prin care se suspendă aplicarea prevederilor Hotărâriide Guvern nr. 

1400/2007. Ce se va întâmpla dacă decizia Curţii de Apel Iaşi nu se aplică, 

se întreabă domnia sa. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, intervine şi 

precizează că decizia, rămasă definitivă, devine executorie iar neaplicarea ei 

duce, negreşit, la o sentinţă penală. 
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În momentul de faţă, nu mai există o hotărâre de Guvern  care să 

reglementeze metoda de privatizare, continuă dl. Vasile Stângă. În baza 

cărui act normativ se continuă publicitatea în mass-media, se întreabă 

domnia sa. Pe baza actualului proces de privatizare mulţi oameni şi-au 

pierdut locurile de muncă. Astfel, Moldova a ajuns o zonă defavorizată. 

Salariaţii Antibiotice Iaşi nu au cerut nici un favor de la stat. O instituţie care 

lucrează pe profit nu poate  fi înstrăinată fără consultarea salariaţilor care 

lucrează acolo. Sindicatul a fost ignorat în tot acest timp. Domnia sa îşi 

exprimă protestul faţă de acest tratament din partea AVAS şi faţă de metoda 

de privatizare impusă şi promite că vor continua demersurile în acest sens în 

justiţie. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, intervine şi 

subliniază că precedentul privatizării şi falimentării SICOMED Bucureşti nu 

trebuie să se repete la Iaşi. Prezenta privatizare pare suspectă având în 

vedere faptul că numeroase privatizări s-au făcut prin lege, adoptată de 

Parlament şi nu prin hotărâre a Guvernului. Atunci când se va efectua 

ancheta, Comisia pentru sănătate şi familie va solicita şi analiza toate 

argumentele şi documentele necesare. 

Dl.dep.Movilă Petru se adresează preşedintelui AVAS şi arată că 

niciuna din privatizările din Iaşi nu a dat rezultate: TEROM, TEPRO, 

Nicolina Iaşi, etc. Un alt exemplu îl reprezintă privatizarea FORTUS Iaşi în 

care nu a fost respectată nicio clauză din contract şi totuşi contractul nu a 

fost reziliat. Toţi cei care au cumpărat şi-au bătut joc de oameni şi de fabrici. 

Domnia sa doreşte să cunoască care este  argumentaţia pentru o privatizare 

atât de rapidă. 

Dl.dep. Dumitru Mihai solicită cuvântul şi menţionează că, la Iaşi, 

totul s-a distrus sau a fost vândut. Acum urmează societatea Antibiotice S.A. 
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Iaşi, fără de care, vom rămâne la cheremul producătorilor de medicamente. 

Deja, după privatizare preţul medicamentelor a crescut rapid. Terenul aferent 

fabricii reprezintă o tentaţie deoarece are o valoare de peste 1000 euro/mp şi 

pentru că se află pe drumul european. De asemenea, prin cheltuirea a 1 

milion de euro pentru publicitatea privatizării se produce o risipă enormă. 

Un lucru este cert, intervine dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei, această comisie de anchetă trebuie constituită şi trebuie să găsim 

soluţia pentru ca totul să funcţioneze  bine. Exemplele de privatizare 

excesivă şi distructivă sunt numeroase. 

Domnia sa acordă cuvântul dl. Ioan Nani - directorul general al 

Companiei Antibiotice S.A. Iaşi. 

După cum arată dl. Ioan Nani, Compania Antibiotice S.A. Iaşi ocupă 

locul 3 în topul companiilor de generice. Antibiotice este singurul 

producător de medicamente din România, cu capital majoritar de stat, având 

o structură de fabricaţie diversă sub aspectul formelor farmaceutice (pulberi 

injectabile, capsule, comprimate, unguente, creme, geluri, 

supozitoare).Compania este lider naţional în producţia fizică de pulberi 

sterile injectabile, preparate topice şi supozitoare. 

Activitatea de bază o reprezintă producţia de medicamente 

antiinfecţioase, preparate topice (dermatologice şi sistem muscular), 

supozitoare (SNC, tract digestiv). Până în anul 2005 un segment principal al 

activităţii de bază a fost  producţia de penicilina, vitamina B12 şi nistatina . 

În perioada 2007-2010, accentul va fi pus pe dezvoltarea de produse 

noi pe clasele terapeutice în trend: cardio, SNC, tract digestiv (prin cercetare 

proprie şi  cooperări internaţionale), pe dezvoltarea de noi capacităţi de 

fabricaţie pentru forma farmaceutică comprimate (fluxuri dedicate non-

peniciline, SNC), avizate GMP şi FDA, precum şi pe creşterea prezenţei pe 
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pieţele internaţionale atât prin export de produse finite cât şi prin contracte 

de manufacturing. 

De asemenea, dl. Ioan Nani precizează că, în prezent, compania  are 

un grad de îndatorare foarte scăzut. Compania va achiziţiona noi licenţe 

pentru produse medicamentoase cardio-vasculare, diabet zaharat tip II, TBC 

(ocupă locul 2 în Europa), antiinfecţioase şi pentru sistemul nervos central. 

Perspectiva de a produce insulină la Iaşi şi deţinerea locului 2 la 

producţia de tuberculostatice reprezintă lucruri excepţionale, subliniază 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei. Actualele audieri arată, 

încă o dată, că la Comisia pentru sănătate şi familie se face   o singură 

politică, politica sănătăţii populaţiei României. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică solicită cuvântul şi arată că a întreprins 

unele demersuri pentru a afla  de ce se doreşte privatizarea companiei 

Antibiotice Iaşi. Marii producători de medicamente se organizează în 

concerne care urmează să impună preţuri foarte mici. Dacă nu se va 

valorifica acest moment avantajos, fabrica va falimenta şi nu vom mai avea 

ce vinde, subliniază domnia sa. Referitor la scandalul cu Distonocalmul şi 

Propanololul, s-a constatat că aceste două medicamente sunt 

nerecomandabile, având multe contraindicaţii. 

Referendu-se la oportunitatea privatizării, dl.dep. Ion Burnei 

menţionează că nici o privatizare a fabricilor de medicamente nu a fost 

oportună, preţurile medicamentelor crescând imediat. Dl. preşedinte al 

AVAS nu ia în considerare ce spune legea. Dacă firma de consultanţă este 

una din primele 3 din Europa, ea va fi bună numai pentru cumpărător. 

Nimeni nu ne obligă să vindem şi de aceea nu este bine să  ne grăbim. 

Privatizarea societăţii Antibiotice SA Iaşi nu este un lucru bun, conchide 

domnia sa. 
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Dl.dep.dr.Luchian Ion solicită cuvântul şi reaminteşte că, toţi vorbitori 

s-au pronunţat pentru privatizarea societăţii. Domnia sa doreşte să afle ce 

procent reprezintă producţia Antibiotice pe piaţa românească şi la export. De 

asemenea, domnia sa doreşte să cunoască dacă, în condiţiile în care 

privatizarea nu mai beneficiază de un act justificativ, primează angajamentul 

în faţa forurilor europene. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin doreşte să adreseze câteva întrebări  dl. 

preşedinte Teodor Atanasiu şi dl. Ioan Nani. Referindu-se la amortizarea 

investiţiei în 40 de ani, domnia sa evidenţiază un mecanism simplu. 

Cumpărătorul investeşte pe o linie de producţie  şi obligă să se cumpere 

produsul respectiv la un preţ de 10 ori mai mare, pentru a accelera 

amortizarea investiţiei. Singurii care sunt în pierdere sunt bolnavii din 

România. Valoarea terenului acoperă preţul de pornire al licitaţiei. Riscul 

este reprezentat de un cumpărător care nu doreşte să mai fabrice 

medicamente ci urmăreşte numai vânzarea terenului. Preţul medicamentelor 

este stabilit de către Ministerul Sănătăţii Publice. Domnia sa doreşte să ştie 

dacă preţul actual al medicamentelor fabricate de Antibiotice Iaşi este 

conform investiţiilor în retehnologizare şi a preţului actual la materiile 

prime. Dacă societatea este cea mai profitabilă din portofoliul AVAS de ce 

nu a fost trecută la Fondul Proprietatea. 

Dl. Teodor Atanasiu solicită cuvântul pentru a răspunde la întrebări. 

Domnia sa menţionează că nu a afirmat că AVAS nu va ţine seama de 

hotărârile justiţiei. Însă, hotărârea Curţii de Apel Iaşi nu este opozabilă 

privatizării societăţii Antibiotice SA Iaşi. În opinia domniei sale, dl.dep. 

Movilă Petru nu are încredere în privatizările AVAS. Decizia privatizării 

este una politică şi se bazează pe argumente tehnice. Decizia privatizării a 

fost luată în urmă cu 12 ani şi preşedintele AVAS nu poate reveni asupra 
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acesteia. Când societăţile ajung la AVAS decizia privatizării a fost deja 

luată. 

Din punct de vedere economic, investiţiile se amortizează  numai dacă 

acţionariatul decide acest lucru. Până în prezent, la licitaţia din 18 martie, au 

fost înscrişi numai producători de medicamente.  Nu se pot face discriminări 

între participanţi prin impunerea unor condiţii de participare. În privinţa 

modului în care se vinde, dosarul de privatizare este voluminos şi este 

întocmit de specialişti cu experienţă. În contractul de privatizare se păstrează 

unele clauze. Licitaţia cu strigare aduce preţuri corecte. Celelalte metode de 

privatizare aduc preţuri mult mai mici. Preţul de pornire a fost ridicat special 

pentru a răspunde metodei de privatizare. Unul dintre cei mai mari 

producători de medicamente înscrişi la licitaţie este PLIVA din Croaţia. 

După anul 1990,  în România, au fost înregistrate numeroase 

privatizări nereuşite. După anul 2000 s-au vândut multe societăţi la preţuri 

foarte mici şi cu multe clauze. Acum  este momentul să se încaseze preţul 

corect, de piaţă liberă. 

Legile europene nu se pot modifica după bunul plac al autorităţilor 

române şi aceste acte au fost asumate de către România, subliniază domnia 

sa. 

Numărul de angajaţi este trecut în planul afaceri .Acordul social se va 

face cu siguranţă, înainte de semnarea contractului. 

Opţiunea pentru Fondul Proprietatea aparţine Guvernului sau 

Parlamentului şi nu AVAS.  În anul 2000, toate societăţile care acum, sunt în 

portofoliul AVAS, erau în subordinea ministerelor. Societatea Antibiotice 

S.A. Iaşi  a fost trecută la AVAS în anul 2000. 

Dl.dep.dr. Cristian Rădulescu intervine şi subliniază faptul că în acest 

moment Comisia pentru sănătate şi familie este îndreptăţită să solicite o 
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subcomisie de anchetă deoarece fondul problemei trebuie elucidat. Statul are 

dreptul suveran de a stabili ce scoate la vânzare şi cât. Comisia pentru 

sănătate şi familie îşi pune problema dacă statul îşi păstrează o opţiune 

strategică faţă de societatea ce urmează a fi privatizată. Membrii comisiei nu 

pot fi suspectaţi de rea credinţă pentru că doresc cât mai multe informaţii 

necesare pentru a constata dacă oportunitatea privatizării  este corectă. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin intervine şi arată că Antibiotice Iaşi este 

listată pe Bursă, iar îngheţarea preţurilor la medicamente ar putea duce la 

scăderea valorii acţiunilor. 

Dl. Ioan Nani solicită cuvântul şi informează că preţul la Bursă  a 

acţiunilor Antibiotice este de 1,5-2,7 iar variaţiile reprezintă o consecinţă a 

influenţelor pieţei internaţionale. În ultima jumătate de an preţul 

medicamentelor  a fost îngheţat. Conform ordinului ministrului sănătăţii 

publice, atunci când leul se depreciază preţul se ajustează trimestrial. 

Producătorul de medicamente este defavorizat pentru că este obligat să vină 

la Ministerul Sănătăţii Publice cu antecalculaţia preţului. La actuala 

devalorizare a leului preţurile ar fi trebuit ajustate cu cel puţin 10%. 

Dl.dep.Movilă Petru solicită cuvântul şi apreciază că majoritatea 

fabricilor din Iaşi, care s-au privatizat în anul 2004, au ajuns supermaketuri. 

AVAS nu şi-a îndeplinit atribuţiile şi nu a reziliat contractele de privatizare 

ale acelora care n-au respectat clauzele. Hotărârea Curţii de Apel Iaşi trebuie 

respectată şi, ca atare, procesul de privatizare nu mai poate continua. 

 În urma audierilor organizate de către Comisia pentru sănătate şi 

familie pe tema privatizării Societăţii Antibiotice S.A. Iaşi, arată 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, care au avut loc în zilele 

de 12 şi 19 februarie 2008, s-a constatat că prin specificul activităţii      

(fabricaţia de antibiotice) societatea este una de importanţă strategică, 
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asigurând păstrarea unui echilibru din punct de vedere al preţurilor 

medicamentelor comercializate pe piaţa naţională şi realizând, constant, un 

profit anual care se situează la aproximativ 9 milioane euro.  

 Vânzarea pachetului majoritar de acţiuni al societăţii , pentru care 

Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului ( AVAS ) exercită toate 

drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului, prin metoda licitaţiei 

cu strigare la data de 18 martie 2008, reprezintă o măsură de o urgenţă 

nejustificată care nu garantează menţinerea obiectului de activitate al firmei 

şi dezvoltarea acesteia pe viitor. 

 S-a relevat faptul că, Societatea Antibiotice S.A. Iaşi are în proprietate 

un teren aferent de 40 ha într-o zonă rezidenţială , la care preţul de vânzare 

este de circa 1.000 euro/mp.  

 Hotărârea de Guvern nr.1400/2007 pentru abrogarea Hotărârii de 

Guvern nr.794/2000 privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale 

Antibiotice S.A. Iaşi  a fost suspendată de Curtea de Apel Iaşi astfel încât, în 

mod normal, procesul de privatizare trebuia stopat dar , în ciuda acestui fapt, 

AVAS continuă popularizarea pe mass-media a licitaţiei pentru Societatea 

Antibiotice S.A. Iaşi , folosindu-se în acest scop bani publici. 

 În consecinţă, în conformitate cu prevederile art.71 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, şi în urma votului exprimat de majoritatea 

membrilor comisiei,  Comisia pentru sănătate şi familie va supune votului 

Plenului Camerei Deputaţilor înfiinţarea unei Comisii de anchetă privind 

modul de privatizare al Societăţii Antibiotice Iaşi.  

 

 La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la examinarea, în  fond, a proiectului de Lege pentru completarea 

Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, 
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donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi 

asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor 

terapeutice(PLx14/2008) adoptat de către Senat în şedinţa din 17 decembrie, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

 După cum arată dl.sen. Marius Marinescu, în calitate de iniţiator al 

proiectului de lege, donarea de sânge este un act benevol, umanitar, cu o 

puternică încărcătură civică, reprezentând un gest de altruism. 

 În momentul de faţă, doar 1% din populaţia României donează sânge 

şi tocmai de aceea stocurile acoperă abia jumătate din necesar. În acelaşi 

timp, locuitorii Elveţiei şi Danemarcei donează sânge în proporţie de 10%. 

 În ţările membre al Uniunii Europene, sângele se recoltează prin 

donaţii benevole, prin centre mobile de recoltare, denumite „COLECTE 

MOBILE”, care se deplasează la instituţii. 

 Având în vedere cele menţionate mai sus, iniţiatorii consideră că este 

necesară infiinţarea unor centre mobile de recoltare de sânge la nivelul 

fiecărui judeţ şi al fiecărui sector al Capitalei. 

 România a primit deja, prin programul PHARE, 10 ambulanţe dotate 

corespunzător, care au fost repartizate centrelor de transfuzie de sânge din 

Bucureşti, Prahova, Ialomiţa, Galaţi, Constanţa, Iaşi, Târgu-Mureş, Craiova, 

Timişoara şi Cluj Napoca. 

 Dl.dep.dr.Luchian Ion şi dl.dep.dr.Nechita Aurel propun reformularea 

art. 151după cum urmează: 

 „Art. 151. – Donarea de sânge se realizează atât în cadrul centrelor de 

transfuzie judeţene, cât şi în cadrul unităţilor mobile aparţinând centrelor 

regionale de recoltare de sânge, dotate corespunzător, care se deplasează în 

vederea recoltării de sânge de la potenţiali donatori.” 
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 Comisia a aprobat, cu 14 voturi pentru şi o abţinere acest 

amendament. 

În finalul dezbaterilor la acest punct al ordinii de zi , Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, cu 14 voturi pentru şi o abţinere, să supună 

plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de lege 

pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de 

transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine 

umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea 

utilizării lor terapeutice(PLx14/2008)  cu amendamentul care va face 

obiectul raportului. 

 

La punctul 3 şi 4 din ordinea de zi Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii legislative pentru 

modificarea lit. i) alin.(2) al art.116 din Legea nr.346/2002 privind 

asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale(Plx29/2008) şi a  

propunerii legislative pentru modificarea alin.(2) al art.116 din Legea 

nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale(Plx30/2008) care au obiect comun de reglementare. 

 După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, în 

vederea unei evaluări precise a stării de sănătate a angajaţilor, precum şi a 

stabilirii măsurilor eficiente de prevenire a bolilor profesionale şi a celor 

legate de profesie, sunt necesare clarificări legislative. 

 Astfel, conform Ghidului Sănătăţii Salariatului editat în cadrul 

Săptămânii Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă din anul 2003, 

pe lângă bolile profesionale există şi boli legate de profesie. Acestea din 

urmă au drept cauză atât condiţiile de muncă, cât şi pe cele din afara 

condiţiilor de muncă, de pildă durerile la nivelul coloanei vertebrale  
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generate de efortul fizic de la locul de muncă, dar  şi de efortul din afara 

orelor de program. 

 În acest sens, intervine dl.dep.dr.Luchian Ion, conform art. 43, alin. 

(3) al Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de 

medicina muncii, modificată de  Legea nr. 48/2007, „Medicii de medicină a 

muncii din secţiile, clinicile, compartimentele de medicină a muncii/boli 

profesionale şi cabinetele de medicină a muncii din ambulatoriul de 

specialitate aflat  în subordinea spitalelor desfăşoară activităţi profilactice, 

diagnostice, curative şi de reabilitare medicală în caz de boli profesioanle, 

boli legate de profesie şi boli asociate pe perioada internării şi după, precum 

şi alte activităţi de reabilitare medicală şi dispensarizare şi prescriu 

recomandări care includ tratamente medicale.” 

 Dl.dep.dr.Diaconescu Renică subliniază, de asemenea, Hotărârea de 

Guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, la art. 174 

care prevede că „Bolile legate de profesiune nu se declară. Acestea se 

dispensariază medical şi se comunică angajatorilor sub forma rapoartelor 

medicale nenominalizate privind sănătatea lucrătorilor, în vederea luării 

măsurilor tehnico-organizatorice de normalizare  a condiţiilor de muncă.” 

 În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil aceste două propuneri 

legislative. 

  

 

 La punctul al cincilea „Diverse” Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, la o nouă examinare şi depunerea unui raport de înlocuire asupra 
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proiectului de Lege privind respingerea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 20/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii. 

 Au fost examinate şi aprobate, cu majoritate de voturi,  o serie de 

amendamente care vor face obiectul raportului de înlocuire. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, s-a efectuat studiu individual asupra 

proiectelor de legi şi asupra propunerilor legislative înregistrate la comisie. 

  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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