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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 19 şi 21 iunie  2007  

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 19  iunie 2007 între orele 14,00 – 19,00  şi în ziua de 21 

iunie 2007 între orele 9,00 – 12,00 având următoarea ordine de zi: 

1. Reexaminarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea 

O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a 

statului sau a unităţilor administrativ – teritoriale, cu destinaţia de 

cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară 

activităţi conexe actului medical (Plx 341/2007). 

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind 

completarea art.17 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx461/2007). 
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3. Dezbateri 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) ( respinsă de Senat ). 

4. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.125/1998 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

a Medicamentului ( Plx 259/2006) ( respinsă de Senat ). 

5. Diverse. 

6. 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 reexaminarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru 

aprobarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spaţiilor 

proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ – 

teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor 

în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical (Plx 

341/2007), retrimisă la comisie de către Plenul Camerei 

Deputaţilor în şedinţa din 19.06.2007. 
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În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât cu 13 voturi pentru şi 2 împotrivă menţinerea punctului de 

vedere exprimat în raportul nr.28/295/7 iunie 2007 întrucât 

amendamentul propus ( care precizează  că în localităţile rurale în 

care există un singur cabinet medical de medicină de familie, 

proprietarul poate scoate la vânzare spaţiul şi terenul în condiţiile 

prezentei legi ) este contrar spiritului Legii nr.236/2006 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2005 privind 

vânzarea cabinetelor medicale. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a procedat examinarea 

proiectului de Lege privind completarea art.17 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx461/2007) 

adoptat de Senat în şedinţa de 6 iunie 2007, care a fost trimis 

pentru dezbateri, în fond, Comisiei pentru sănătate şi familie şi 

Comisiei pentru industrii şi servicii. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

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

modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii 

atribuţiei autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a 

municipiului Bucureşti de a administra, în numele Ministerului 

Sănătăţii Publice locuinţele destinate specialiştilor din sistemul de 

sănătate, construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe sau 
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alte surse de finanţare pe terenurile aflate în domeniul public al 

statului în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice . 

În urma dezbaterilor, comisia a votat cu 13 voturi pentru şi 2 

împotrivă adoptarea proiectului de lege cu un amendament care 

precizează că autorităţile de sănătate publică judeţene şi a 

municipiului Bucureşti administrează, în numele Ministerului 

Sănătăţii Publice , locuinţele construite de Agenţia Naţională a 

Medicamentului sau alte surse de finanţare pentru „medicii 

rezidenţi” şi nu „specialiştii din sistemul de sănătate” aşa cum este 

prevăzut în proiectul de lege. 

De asemenea, comisia a hotărât, în unanimitate, întocmirea 

preraportului cu amendamentul aprobat şi înaintarea acestuia la 

Comisia pentru industrii şi servicii, urmând ca după stabilirea unui 

punct de vedere comun, comisia să elaboreze raportul comisiilor ce 

va fi înaintat Plenului Camerei Deputaţilor pentru dezbatere şi 

adoptare. 

 

La punctele 3 şi 4 ale ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

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

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului ( Plx 259/2006) şi a 

propunerii legislative pentru modificarea alineatului(2) al 

articolului 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125/1998 
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privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

a Medicamentului ( Plx 679/2006) , respinse de către Senat în 

şedinţa din 5 aprilie 2006, respectiv 7 septembrie 2006. 

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât cu 10 voturi pentru, 

1 vot împotrivă şi 2 abţineri respingerea propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului ( Plx 259/2006) şi a 

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), în baza următoarelor 

argumente: 

1. La nivelul Uniunii Europene nu există acte normative 

care să reglementeze şi să impună modalităţile de înfiinţare, 

organizare şi funcţionare a autorităţilor din statele membre care 

emit autorizaţii de punere pe piaţă pentru medicamentele de uz 

uman şi care au atribuţii în supravegherea pieţei medicamentelor. 

2. Comparând propunerea legislativă pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.125/1998 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a 

Medicamentului  ( Plx 259/2006) cu reglementarea prevăzută de 

regulamentul ( CE ) nr.726/2004 ( în speţă art.63) se identifică o 

serie de diferenţe de reglementare şi nu o armonizare între 
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incompatibilităţile impuse de EMEA ( Agenţia Europeană a 

Medicamentului ) unor membrii şi cerinţele care ar trebui solicitate 

în mod similar Agenţiei Naţionale a Medicamentului . 

3. Problema conflictului de interese a personalului 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului este reglementată de 

Directiva 2001/83 CE ( art.126 b) transpusă în Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii. 

4. Referitor la art.I punctul 1 al propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului  ( Plx 259/2006), comisia a 

hotărât că neincluderea în componenţa Consiliului Ştiinţific al 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului a câte unui reprezentant al 

Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente 

şi Asociaţia producătorilor Români de Medicamente nu este 

oportună , deoarece este necesar a avea punctul de vedere al 

acestora în cazul discutării reglementărilor privitoare la activitatea 

producătorilor de medicamente. Aceste reglementări pot avea 

relevanţă şi pot adăuga valoare hotărârilor Consiliului Ştiinţific , 

dar votul Consiliului Ştiinţific nu poate fi influenţat de doi membrii 

din totalul de 29 de membrii prevăzuţi de lege. 

5. Referitor la art.I punctul 3 al propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
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Agenţiei Naţionale a Medicamentului  ( Plx 259/2006) comisia a 

apreciat că art.845 alin.(1) din Legea nr.95/2006 este foarte clar. 

Acesta precizează că, pentru a garanta independenţa şi 

transparenţa, Agenţia Naţională a Medicamentului se asigură că 

personalul său este responsabil cu acordarea autorizaţiilor; 

raportorii şi experţii implicaţi în autorizarea şi supravegherea 

medicamentelor  nu au nici un interes financiar sau alte interese în 

industria farmaceutică care le-ar putea afecta imparţialitatea; aceste 

persoane vor face o declaraţie anuală de interese. 

6. Referitor la propunerea legislativă 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), 

comisia a hotărât că Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a 

Medicamentului , modificată şi completată prin Legea nr.594/2002 

cu modificările şi completările ulterioare prevede că membrii 

Consiliului Ştiinţific sunt obligaţi să declare interesele personale pe 

care le au ei, soţul, soţia , precum şi rudele de gradul I ale acestora 

faţă de societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de 

medicamente, înainte de numirea în funcţie şi ori de câte ori este 

nevoie sau intervin modificări în relaţia cu acestea. De asemenea 

atunci când membrii Consiliului Ştiinţific se află în conflict de 

interese faţă de una dintre probleme dezbătute în şedinţele 
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Consiliului Ştiinţific trebuie să se recuzeze şi să părăsească sala de 

şedinţe. 

În consecinţă, prevederea din propunerea legislativă prin care 

nu pot fi membrii ai Consiliului Ştiinţific persoanele care, în mod 

direct sau indirect ( soţ, soţie, rude de gradul I) desfăşoară  

activităţi sau deţin interese în societăţi comerciale producătoare, 

distribuitoare sau importatoare de medicamente, contravine 

principiului fundamental al dreptului comunitar – european, 

conform căruia orice măsură legală sau administrativă trebuie să 

fie proporţională cu scopul urmărit; interesele trebuie analizate 

punctual , aşa cum se practică de către Agenţia Europeană a 

Medicamentului. 

 

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

probleme curente privind activitatea comisiei . 

Comisia a hotărât să fie invitat la comisie, la una din 

viitoarele şedinţe, domnul Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii 

publice pentru a se discuta şi a se lua o poziţie comună de 

respingere a acuzaţiilor din mass-media privind discreditarea 

sistemului de sănătate. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor 
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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 

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  


