
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                             Nr.4c-8 / 104/  30  martie  2015 
 
 

PROCES VERBAL 

 al lucrărilor comisiei din zilele de  17 şi  19  martie  2015 

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 membri 

ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitaţi:   

- dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii, 

- dl. Ioan Uţiu – secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale, 

- dna. Tatiana Onisei – director în cadrul Ministerului Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale, 

- dl. Mihai Carabulea – şef secţie în cadrul Ministerului Apărării 

Naţionale 

- dna. Graziela Vâjială – preşedinte al Agenţiei Naţionale  

Anti-Doping. 
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Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine zi: 

1.Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

200/2015). 

2.Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

558/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege prvind suplimentele 

alimentare (PLx 468/2012) – sesizare în comun cu Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

4.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 

publice ( PLx 191/2015). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi al protecţiei sociale ( 

PLx 170/2015). 

6.Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind acordarea unui 

sprijin material pentru nou-născuţi şi încurajarea prezentării la consultaţiile 

prenatale ( Plx 225/2015). 

7.Audieri privind activitatea Institutului Naţional de Cercetare – 

Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino”. 

8.Audieri privind unele deficienţe constatate la elaborarea Contractului 

cadru privind acordarea asistenţei medicale pe anul 2015, precum şi la 

elaborarea normelor de aplicare. 

 

La  primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 200/2015). 
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Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare îmbunătăţirea cadrului 

legislativ  prezent în domeniul conducerii spitalelor, plăţii arieratelor, 

trasabilităţii medicamentelor şi dispozitivelor medicale. Senatul, în calitate de 

primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 4 martie 2015. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

La  punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond,  asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

558/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 3 decembrie 2014.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 

avizat favorabil proiectul de lege. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, în scopul creării cadrului legal necesar pentru ca 

medicii, manageri de spitale, să poată să-şi exercite profesia şi în alte unităţi 

sanitare de stat sau private. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat 

favorabil proiectul de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a 

adoptat proiectul de lege în şedinţa din 3 decembrie 2014. 

Dl. Răzvan Vulcănescu solicită amânarea dezbaterilor în vederea 

elaborării unui punct de vedere oficial al Guvernului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu majoritate  

de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

La  punctul trei al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind suplimentele alimentare 
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(PLx 468/2012) – sesizare în comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului unitar de 

reglementare, a cadrului juridic instituţional şi procedural necesar, protecţia 

consumatorilor şi a sănătăţii publice, crearea bazei de date care să conţină toate 

tipurile de suplimente alimentare certificate în concordanţă cu cerinţele Uniunii 

Europene. Totodată se stabilesc sancţiuni penale şi contravenţionale pentru 

nerespectarea prevederilor instituite de prezenta lege. Senatul, în calitate de 

primă Cameră sesizată, a respins proiectul de lege în şedinţa din 30 octombrie 

2012.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, iar Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a avizat favorabil proiectul de lege cu 

un amendament. Dl.dep.Horia Cristian, precum şi Ministerul Sănătăţii au 

înaintat o serie de amendamente . 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

La  punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 

publice ( PLx 191/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea unor măsuri de 

politică salarială pentru anul 2015, precum şi modificarea şi completarea unor 

acte normative în vederea aprobării unor măsuri în domeniul cheltuielilor 

publice. Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 4 martie 2015. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 
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La  punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul fiscal şi al protecţiei sociale (PLx 170/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

iniţiativa legislativă cuprinde prevederi în sensul scutirii reprezentanţilor legali 

ai copiilor cu handicap grav sau accentuat de la plata impozitului pe clădire şi 

teren, precum şi de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi 

mototricicluri, adaptate handicapului. Senatul a adoptat, tacit,  proiectul de lege 

în şedinţa din 3 martie 2015. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

La  punctul şase al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind acordarea unui sprijin 

material pentru nou-născuţi şi încurajarea prezentării la consultaţiile prenatale ( 

Plx 225/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă vizează acordarea unui sprijin material pentru nou-

născuţi constând în produse de îmbrăcăminte şi îngrijire la valoarea 

indicatorului social de referinţă. Acest drept se va acorda o singură dată la 

ieşirea din spital sau la eliberarea certificatului de naştere doar dacă mama s-a 

prezentat la consultaţiile prenatale. Senatul a respins propunerea legislativă în 

şedinţa din 4 martie 2015. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi,  avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

La  punctul şapte al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la audieri 

privind activitatea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru 

Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino”. 
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La audieri au participat din partea Ministerului Sănătăţii, domnul Alin 

Ţucmeanu - secretar de stat,  doamna Mihaela Udrea - director Direcţia Politică 

a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, din partea Ministerului 

Finanţelor Publice, domnul Attila Gyorgy -  secretar de stat, din partea 

Ministerului Afacerilor Interne, domnul Călin Alexandru, director general 

Departamentul Pentru Situaţii de Urgenţă şi domnul Victor Olsavszky – 

reprezentant Organizaţia Mondială a Sănătăţii România. 

Institutul Cantacuzino a fost reprezentat la aceste audieri de către 

domnul Adrian Onu – director general interimar, doamna Irina Codiţă – 

director, Departamentul Microbiologie de Sănătate, domnul Francisc Czobor – 

director unitate producţie şi domnul Marian Toader – preşedinte sindicat. 

Dl secretar de stat Alin Ţucmeanu precizează că, Guvernul caută soluţii 

pentru soluţionarea situaţiei de la Institutul Cantacuzino, dar nu poate aloca 

bani direct de la buget, deoarece acest lucru ar fi considerat ajutor de stat, 

arătând că, în pofida banilor publici investiţi, Institutul nu a produs vaccinuri 

omologate. În 22 ianuarie 2015, a fost semnat Memorandumul pentru 

reorganizarea Institutului Cantacuzino, care prevede ştergerea datoriilor către 

ANAF si denumirea activităţii de sănătate publică drept serviciu de interes 

economic general, însă unitatea are în continuare conturile blocate.  

În octombrie 2014, Institutul Cantacuzino a fost trecut în coordonarea 

Ministerului Educaţiei, din cea a Ministerului Sănătăţii.  

Institutul Cantacuzino, care se numără printre cei mai apreciaţi 

producători de imunologice din lume, şi-a început declinul în februarie 2010, 

după ce Agenţia Naţionala a Medicamentului (ANM) i-a retras autorizaţia de 

punere pe piaţă a produselor injectabile, inclusiv a vaccinurilor, întrucât îi 

expirase standardul de bune practici de fabricaţie. În aceste condiţii, unele 

programe naţionale de imunizare au fost blocate timp de mai multe luni, iar 

autorităţile au fost obligate să importe vaccin.  

Anul 2012 a fost primul în care în campania de imunizare gratuită 

împotriva gripei nu au mai fost folosite vaccinuri de la Institutul Cantacuzino, 
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după ce, în ianuarie 2012, multe loturi cu doze fabricate la acest institut au fost 

retrase, din cauza unei concentraţii scăzute a tulpinei B, linia de producţie a 

fiolelor fiind ulterior închisă. În 2013 producţia a fost reluată fiind realizate 

primele 600.000 de doze, dar, la sfârşitul anului, ANM a anunţat Institutul 

Cantacuzino că vaccinul antigripal nu poate fi pus pe piaţă, întrucât au fost 

descoperite probleme. Totodată, ANM a trimis probe, pentru reverificare, la 

Agenţia Medicamentului din Franţa, care a comunicat, în 31 ianuarie, că 

vaccinul nu este conform normelor. Rezultatele au indicat faptul ca vaccinul 

antigripal produs la Institutul Cantacuzino are peste 3.000 de unităţi per 

mililitru de endotoxine, faţă de sub 100 pentru un produs conform. În acest 

context, producţia de vaccin a fost oprită, iar imunizarea populaţiei se face 

numai cu vaccin din import. 

Dl. director Adrian Onu face o scurtă analiză a cauzelor structurale ale 

situaţiei actuale,  nerezolvarea acestora ducând la eşecul oricărui demers. În 

mod evident, trebuie luate toate măsurile de ajustare, precum crearea „centrelor 

de cost”, optimizarea utilizării personalului, îmbunătăţirea structurii de transfer 

tehnologic, creşterea accesului la proiecte cu finanţare EU precum şi la cele de 

infrastructură, dar toate acestea vor funcţiona doar în situaţia în care problemele 

structurale sunt rezolvate.  

Institutul a fost creat, a funcţionat şi funcţionează ca instituţie strategică 

şi prin urmare are nevoie de finanţare de bază printr-un program de bugetare a 

structurilor de interes economic general, precizează domnia sa. 

Dl secretar de stat Attila Gyorgy intervine şi precizează că Institutul  

Cantacuzino a intrat într-un proces de auditare, menit să evidenţieze cauzele 

care au generat actuala stare de fapt, şi dacă, în urma acestui raport, Consiliul 

Concurenţei îl avizează favorabil, Ministerul Finanţelor Publice va şterge 

datoriile Institutului Cantacuzino. 

Dl.Călin Alexandru precizează că activitatea Institutului Cantacuzino 

reprezintă o prioritatea strategică la nivel naţional şi trebuie readus pe poziţia pe 

care acesta o merită. 
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Dl. Francisc Czobor  intervine şi arată că există un plan de afaceri gândit 

de specialiştii Institutului,  însă acesta trebuie pus în practică cât mai repede 

deoarece tehnologia se degradează, iar unii salariaţi pleacă din sistem. Este 

necesar un buget de 17 milioane de lei în primul an, din care 14 milioane de lei 

pentru testare şi validare şi 3 milioane de lei pentru investiţii. Astfel, din al 

doilea an Institutul ar deveni profitabil, iar investiţia s-ar recupera în patru-cinci 

ani. 

 

La  punctul opt al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la audieri 

privind unele deficienţe constatate la elaborarea Contractului cadru privind 

acordarea asistenţei medicale pe anul 2015, precum şi la elaborarea normelor de 

aplicare. 

La audieri au participat din partea Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate, dl. director general Radu Ţibichi şi dna director Liliana Mihai, 

Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ. 

Dl. director Radu Ţibichi precizează că prin noul Contract cadru se 

preconizează schimbări astfel încât să fie îmbunătăţit accesul asiguraţilor la 

servicii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul 

ambulatoriu, dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice 

sau funcţionale în ambulatoriu. În acest sens au fost aduse completări sau 

modificări pachetelor de servicii (minimal şi de bază) acordate în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate, printre care: 

- pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei se acordă o 

consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul 

trimestru de la naştere 

- în cadrul asistenţei medicale primare au fost introduse servicii de 

administrare de medicamente la cabinet şi a fost majorat numărul maxim de 

consultaţii la domiciliu de la 21 la 42,  
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- în cadrul asistenţei  medicale ambulatorie de specialitate pentru 

specialităţile clinice au fost introduse proceduri/tratamente noi, a fost 

modificată lista serviciilor de sănătate conexe actului medical, 

- în cadrul asistenţei de medicină dentară – acele servicii ce erau 

prevăzute a se acorda numai copiilor până la 18 ani se vor acorda tuturor 

asiguraţilor, indiferent de vârstă, 

- în cadrul îngrijirii medicale la domiciliu/îngrijiri palative la domiciliu a 

fost revizuit pachetul de servicii de bază prin introducerea unui nou serviciu 

(kinetoterapie individuală), 

- în ceea ce priveşte dispozitivele medicale au fost introduse noi 

dispozitive, de exemplu la „proteza de coapsă” a fost introdusă proteza 

modulară cu manşon de silicon, iar pentru terapia cu aerosoli a fost introdus 

nebulizatorul cu compresor, a fost introdusă o nouă categorie de dispozitive – 

„Dispozitive pentru administrarea  chimioterapiei”, 

- medicii de familie pot încheia contracte de furnizare de servicii 

medicale indiferent de persoanelor înscrise pe listele proprii şi totodată, se 

modifică procentul alocat pentru plata per-capit şi per-servicu (de la 50%-50% 

la 20%-80%).  

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

DR.FLORIN BUICU 
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