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S I N T E Z A 
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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 16.02.2010 între orele 14,00 - 18,00, în ziua 

de 17.02.2010 între orele 9,00 – 16,00 şi în ziua de 18.02.2009 

între orele 9,00 - 12,30, având următoarea ordine zi: 

1. Audieri privind deficienţele constatate la 

vaccinarea copiilor în vârstă de sub un an. 

2. Continuarea dezbaterilor, în fond, asupra 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PL x 

495/2009), sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 



La lucrările Comisiei au participat, în calitate de 

invitaţi, distinşi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, ai 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi ai Institutului 

Cantacuzino. 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la audieri privind deficienţele 

constatate la vaccinarea copiilor în vârstă de sub un an. 

Având în vedere numeroasele deficienţe de vaccinare a 

copiilor în vârstă de sub un an ( BCG, imunizare RH (antiD), 

etc.) semnalate de părinţi şi medici, Comisia pentru sănătate şi 

familie a considerat că este absolut necesar să se acorde o atenţie 

deosebită acestor probleme. 

În acest sens, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât 

să organizeze audierea principalilor factori de răspundere în 

domeniu pentru a prezenta, pe bază de documente, situaţia 

actuală privind vaccinările copiilor sub un an şi a utilizării 

acestor vaccinuri cu termenul de valabilitate depăşit. 

În urma acestor audieri, s-au concluzionat următoarele 

principale aspecte: 

- audierile au avut ca punct de pornire solicitarea de 

înfiinţare a unei subcomisii parlamentare de anchetă privind 

vaccinare cu BCG a copiilor în vârstă de sub un an, care să 

analizeze situaţia creată şi care să găsească răspunsuri la 

problemele care îngrijorează opinia publică; 
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- Institutul Cantacuzino a solicitat Agenţiei Naţionale a 

Medicamentului, în data de 23.11.2009, modificarea termenului 

de valabilitate a vaccinului BCG liofilizat de la 12 luni la 18 

luni; 

- ANM a aprobat prelungirea termenului de valabilitate 

cu 6 luni a vaccinurilor din ultimul stoc, nu şi din stocurile mai 

vechi;  

- Institutul Cantacuzino este singurul producător din 

Europa a vaccinului BCG, dar nu au fost primite solicitări de 

achiziţie din partea niciunui stat membru al U.E; 

 -  Institutul Cantacuzino a înaintat o solicitare de derogare 

de la exigenţele GMP, care să  permită producerea vaccinurilor 

până la finalizarea retehnologizării liniilor de fabricaţie; 

- la ora actuală acest vaccin a fost distribuit în toate 

maternităţile, dar nu se cunosc condiţiile în care au fost păstrate; 

- cererea de extensie înaintată de către Institutulul 

Cantacuzino a fost aprobată de către ANM, cu condiţia ca 

producătorul să precizeze, pentru seriile fabricate între anii 

2007-2008, studiul de stabilitate şi de păstrare a produsului în 

condiţii adecvate; 

- Institutul Cantacuzino a depus la ANM documentaţia 

pentru prelungirea termenului de valabilitate a vaccinului BCG, 

dar fără a fi însoţită de probele necesare pentru ca laboratorul să 

poată verifica produsul; 
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- termenul de valabilitate a fost prelungit pentru produsul 

în sine, nu şi pentru seriile de vaccin expirate din vechile stocuri, 

deoarece vaccinul BCG conţine un bacil fragil; 

- vaccinul BCG imunizează doar în cazul pleureziei 

tuberculoase şi a tuberculozei miliare;  

- vaccinarea cu BCG nu este obligatorie ci recomandată; 

- până în momentul de faţă nu au fost înregistrate 

consecinţe negative în urma administrării acestor  vaccinări ; 

Această audiere nu a elucidat, în totalitate, problematica 

vaccinării copiilor cu vaccinul BCG. Temele controversate nu se 

opresc aici. Au fost semnalate probleme privind şi testarea 

vaccinului împotriva virusului AH1N1. Este necesar să se 

solicite Ministerului Sănătăţii un raport privind cheltuielile 

pentru producerea vaccinului împotriva virusului AH1N1.  

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la continuarea dezbaterilor, în 

fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.69/2009 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PL x 495/2009), cu care este sesizată în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, s-a solicitat 

amânarea dezbaterilor asupra acestui punct al ordinii de zi, 
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pentru şedinţa viitoare a comisiei, invocându-se necesitatea unor 

discuţii cu instituţii şi asociaţii profesionale din teritoriu. 

Cu 8 voturi pentru, 5 împotrivă şi 2 abţineri, Comisia 

pentru sănătate şi familie hotărăşte amânarea dezbaterilor. 

 

La punctul al treilea „Diverse”, dna.dep.Rodica Nassar, 

preşedintele Comisiei, a informat pe cei prezenţi asupra 

invitaţiei adresate de către dl.dep.Eugen Nicolăescu, vicelider al 

Grupului Parlamentar al PNL, la o întâlnire de lucru pe 

probleme importante din sistemul sanitar, între reprezentanţi ai 

grupurilor parlamentare, ministrul sănătăţii, preşedintele Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate, asociaţiilor patronale şi 

profesionale din domeniul medicamentului.  

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe 

agenda de lucru a comisiei. 

 
La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), dl.dep.Călin Potor (Grup Parlamentar 

al PD-L), dl.dep.Ion Burnei ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), 

dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.Iosif 

Ştefan Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep. 
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Graţiela Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.Petru Movilă ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. 

Florian Popa ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), dna.dep. 

Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD + PC), dl.dep. 

Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Tudor 

Ciuhodaru ( Independent),  dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) , dna.dep. Şandru Mihaela Ioana( Grup 

Parlamentar al PD-L), dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup 

Parlamentar al PNL), iar dna.dep. Sonia-Maria Drăghici ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ) fiind absentă motivat. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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