
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                     Nr. 28/114/13 martie 2008 
 
 
 
 
 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din perioada 11 – 13 martie 2008 
 
 
 
 Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 11.03.2008, între orele 14,30-18,30, în ziua de 12.03.2008, 

între orele 9,00-15,00 şi în ziua de 13.03.2008, între orele 9,00-

12,30, având următoarea ordine de zi: 

1. Audieri  privind privatizarea companiei Antibiotice S.A. Iaşi. 

2. Audieri cu privire la propunerea legislativă privind 

reglementarea profesiei de psihoterapeut (Pl-x 851/2007). 

3. Dezbateri asupra propunerii legislative privind reglementarea 

profesiei de psihoterapeut (Pl-x 851/2007), sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege pentru modificarea 

şi completarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 

privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere 

pentru familia monoparentală (PL-x 86/2008). 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

etichetarea produselor care conţin organisme modificate genetic (Pl-

x 94/2008). 

6. Diverse. 

7. Studiu individual. 

 

Lucrările comisie  au fost deschise de către 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, supunând la vot 

ordinea de zi care a fost adoptată în unanimitate. 

 

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

familie a procedat, în cadrul anchetei parlamentare, la audierile cu 

privire la privatizarea Societăţii Comerciale Antibiotice S.A. Iaşi. 

La aceste audieri au participat, în calitate de invitaţi, distinşi 

reprezentaţi ai Ministerului Justiţiei, Ministerului Economiei şi 

Finanţelor şi ai Autorităţii de Valorificare a Activelor Statului. 
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După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei, prezentele audieri, din cadrul anchetei parlamentare, au 

avut drept scop clarificarea unor aspecte deosebit de importante: 

- dacă, prin Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat 

(PSAL), componenta  „Privatizarea societăţilor comerciale cu 

capital majoritar de stat”, se prevede, în mod explicit, 

obligativitatea privatizării Societăţii Comerciale Antibiotice S.A. 

Iaşi, precum şi metoda de privatizare ce urna a se aplica; Acordul 

PSAL a fost semnat în anul 2000, iar în anul 2001 Societatea  

Comercială Antibiotice S.A. Iaşi a fost scoasă de pe listă şi trecută 

la Ministerul Sănătăţii Publice pentru ca, în anul 2005, să reapară 

la privatizare; 

- dacă există o reglementare a Uniunii Europene care obligă 

ţările membre la privatizare punctuale, privatizări care ar fi fost 

decise de Comisia Europeană; s-au solicitat exemple, în acest sens, 

din alte ţări membre ale Uniunii Europene; 

- care au fost motivele în baza cărora s-a procedat la 

suspendarea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale 

Antibiotice S.A. Iaşi; 

- cum se vor recupera cheltuielile aferente cu activitatea de 

publicitate a acestei privatizări, care, din informaţiile deţinute, 

depăşesc suma de un milion de euro. 
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 În urma audierilor şi a discuţiilor care le-au precedat, s-au 

desprins următoarele principale concluzii: 

 - Nu există nici un fel de reglementări ale Uniunii Europene 

care să oblige ţările membre la privatizări punctuale; 

 - În cadrul procesului de negociere, Comisia Europeană  a 

urmărit şi angajamentele pe care România şi le-a asumat în cadrul 

programelor internaţionale  PSAL şi ale Băncii Mondiale; în cadrul 

programului PSAL au fost incluse, pentru a stimula investiţiile 

străine în România, atât societăţi cu probleme financiare cât şi 

societăţi profitabile precum S.C. Antibiotice Iaşi S.A.; 

 - Având în vedere importanţa economică şi socială deosebită 

a producătorului de medicamente Antibiotice Iaşi, în şedinţa din 27 

februarie 2008, Guvernul  a decis, printr-o hotărâre, să abroge art. 

2 din Hotărârea Guvernului nr. 1400/2007 pentru abrogarea  

Hotărârii Guvernului nr.794/2000 privind strategia de privatizare a 

S.C. Antibiotice S.A. Iaşi; decizia  Guvernului se bazează pe 

sentinţa nr. 28/CA/7 februarie 2008 a Curţii de Apel Iaşi, Secţia de 

Contencios Administrativ şi Fiscal, împotriva privatizării societăţii 

prin metoda licitaţiei cu strigare; în consecinţă, AVAS va aproba, 

în cel , mai scurt timp, decizia care va fi publicată ulterior; 

 - În cazul de faţă, metoda de privatizare prin licitaţie cu 

strigare, care nu presupune existenţa unui caiet de sarcini, s-a 

dovedit a fi necorespunzătoare, statul nefiind în măsură să 
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cunoască care va fi destinaţia ulterioară a obiectivului adjudecat 

prin licitaţie; s-a relevat faptul că, Societatea Antibiotice Iaşi are în 

proprietate un teren  aferent de 40 ha într-o zonă rezidenţială, la 

care preţul de vânzare depăşeşte 1000 euro/mp; în plus, în avizul 

său, Ministerul Justiţiei a recomandat, în scris, reanalizarea 

metodei de privatizare (licitaţie cu strigare) pentru a se evita 

paralelismul legislativ (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

88/1997); 

 - Experienţele privatizării fabricilor de medicamente din 

România arată că, o mare parte dintre aceste fabrici şi-au restrâns 

substanţial activitatea (Sicomed, Terapia, etc.), iar altele au fost 

închise; trebuie să se aibă în vedere faptul că Antibiotice Iaşi S.A. 

este, în prezent, singurul producător de antibiotice din România şi 

din acest punct de vedere are o importanţă strategică; într-o situaţie 

similară s-a ajuns la situaţia, nedorită, în care Gerovitalul nu se mai 

fabrică în România, ci în SUA; în acest sens, comisia va organiza o 

serie de dezbateri; 

 - În opinia membrilor comisiei, în situaţia în care se va opta 

pentru privatizarea S.C. Antibiotice S.A. Iaşi, aceasta trebuie să se 

facă în interesul ţării şi, implicit, a sistemului sanitar, printr-un 

contract de privatizare care să cuprindă o serie de clauze privitoare 

la: condiţia ca participanţii să fie companii cu renume şi experienţă 

în fabricarea şi comercializarea medicamentelor, la nivel european 
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sau mondial, menţinerea, în condiţii de competitivitate, a unui 

nomenclator minimal din cel actual, îmbunătăţirea nivelului 

tehnologic în concordanţă cu schimbările care au loc în domeniu, 

introducerea de noi produse şi tehnologi (au existat oferte concrete 

pentru producerea insulinei), precum şi garantarea prevederilor din 

contractul colectiv de muncă; 

 - realizarea unor noi produse medicamentoase, de top, 

precum insulina, reprezintă un deziderat pentru multe dintre ţările 

Uniunii Europene, în special pentru România;  

 -   Industria de medicamente din România nu trebuie distrusă 

şi nu trebuie să se renunţe atât de uşor la producerea unor 

medicamente necesare ţării în caz de calamităţi, epidemii, etc; 

 - Comisia a hotărât, în unanimitate, să solicite Autorităţii 

pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei şi 

Finanţelor şi Ministerului Justiţiei toate documentele necesare 

finalizării anchetei parlamentare. 

 Comisia pentru sănătate şi familie, întrunită în calitate de 

comisie de anchetă, a hotărât, în unanimitate, să continue aceste 

audieri luni 17 martie 2008, orele 16,00. 

 

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

şi familie a procedat la audieri cu privire la propunerea legislativă 

privind reglementarea profesiei de psihoterapeut (Pl-x 851/2007). 
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La aceste audieri au participat, în calitate de invitaţi, distinşi 

reprezentanţi ai Catedrei de psihiatrie din cadrul Universităţii de 

Medicină şi Farmacia Bucureşti, ai Catedrei de psihologie din 

cadrul Universităţii Bucureşti şi ai Colegiului Psihologilor din 

România. 

În urma acestor audieri precum şi a discuţiilor care le-au 

procedat, au rezultat următoarele principale concluzii: 

- textul propunerii legislative nu detaliază formele de 

exercitare a activităţilor de psihoterapie, drepturile şi obligaţiile 

psihoterapeutului şi nu precizează condiţiile de suspendare şi 

încetare a dreptului de liberă practică precum şi răspunderea 

disciplinară a acestor profesionişti, fapt care nu permite 

individualizarea acestei profesii; 

- atribuţiile prevăzute pentru Comisia naţională de 

psihoterapie se suprapun Comisiei de psihologie clinică şi 

psihoterapie din cadrul Colegiului Psihologilor din România 

înfiinţată în baza prevederilor Legii nr. 213/2004 şi respectiv în 

baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 778/2005; 

- normele în vigoare mai sus menţionate abilitează psihologul 

cu drept de liberă practică în exercitarea activităţii de psihoterapie, 

reglementând totodată modalitatea de atestare a dreptului de 

practică a profesiei precum şi modalitate de formare în vederea 

exercitării psihoterapiei; 
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- conform  prevederilor în vigoare, specializarea psihoterapiei 

nu constituie o specializare universitară şi nici postuniversitară; 

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 prevede pentru 

medicii confirmaţi specialişti şi primari în psihiatrie, posibilitatea 

dobândirii atestatului de studii complementare în psihoterapie; 

cadrul legal în vigoare prevede abilitarea psihologilor şi respectiv a 

medicilor pentru exercitarea activităţilor de psihoterapie ca şi 

modalitate de formare a acestora în psihoterapie, cu atât mai mult 

cu cât profesiile menţionate sunt reglementate prin legi speciale de 

exercitare; 

- Colegiul Psihologilor din România se află în dialog 

interprofesional cu organizaţiile profesionale şi instituţiile de 

învăţământ  superior direct implicate, în vederea stabilirii unor 

standarde de calitate în formarea psihoterapeuţilor, stabilirii unor 

standarde de calitate în serviciile psihoterapeutice, precum şi 

pentru ajustarea procedurilor de atestare profesională; 

- reglementarea unei singure activităţi care aparţine profesiei 

de medic şi respectiv de psiholog, ar constitui o barieră în calea 

liberei circulaţii a profesioniştilor cetăţeni ai unui stat membru al 

Uniunii Europene  pe teritoriul României; 

- Comisia va solicita Ministerului Sănătăţii Publice emiterea 

unei hotărâri de Guvern sau ordin al ministerului sănătăţii publice 
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prin care să se  reglementeze, cu claritate, standardele de calitate în 

formarea psihoterapeuţilor şi a calităţii serviciilor psihoterapeutice; 

- Comisia a stabilit că este imposibil să construieşti un lucru 

trainic pe un fundament incoerent şi confuz, exemplificând acest 

lucru cu două legi „catrastofice” din învăţământ şi care nu pot fi 

îmbunătăţite pentru că distrug legea de bază; Comisia şi-a exprimat 

satisfacţia privind încheierea Pactului pentru educaţie. 

 

La punctul al treilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea propunerii legislative privind 

reglementarea profesiei de psihoterapeut (Pl-x 851/2007), pentru 

motivele mai sus enunţate, care vor face obiectul raportului comun 

ce urmează a fi întocmit împreună cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

 

La punctul al patrulea al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a 

proiectului de lege pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială 

complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia 

monoparentală (PL-x 86/2008). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2003 privind alocaţia 

familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia 

monoparentală, aprobată cu completările ulterioare, intervenţiile 

legislative având drept scop majorarea cuantumului acestor alocaţii 

având în vedere evoluţiile economice din ultima perioadă de timp. 

În urma acestor dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie 

a hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil proiectului de lege 

pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară 

şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală (PL-x 

86/2008), în forma adoptată de către Senat. 

 

 

La punctul al cincilea al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a 

propunerii legislative privind etichetarea produselor care conţin 

organisme modificate genetic (Pl-x 94/2008). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

etichetarea produsele care conţin organisme modificate genetic. 

După cum se arată în expunerea de motive, iniţiatorii urmăresc 

corectarea situaţiei actuale, întrucât, în momentul de faţă, există o 

hotărâre a Guvernului care reglementează modul în care se face 
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etichetarea, dar care lasă la latitudinea producătorului dimensiunile 

mesajului de pe aceste produse. Prezenta propunere legislativă 

vizează introducerea unui mesaj de avertizare care să reprezinte 

30% din suprafaţa produsului. 

În urma acestor dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie 

a hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil propunerea 

legislativă privind etichetarea produselor care conţin organisme 

modificate genetic (Pl-x 94/2008) în forma propusă de iniţiator. 

  

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

probleme privind activitatea curentă a comisiei. 

 

La punctul al şaptelea al ordinii de zi, comisia a procedat la 

studiu individual asupra proiectelor de legi şi propunerilor 

legislative înscrise în agenda comisiei. 

 

La lucrările comisiei din zilele de 11.03 şi 12.03.2008 au 

participat 15 deputaţi, neînregistrându-se absenţe: 

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-L), 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PD-L) , 
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dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

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

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

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD-L ) , 

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

dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ),  

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

dl.dep.Rădulescu Cristian              ( Grup Parlamentar al PD-L ), 

dl.dep.Burnei Ion                     (Grup Parlamentar al PSD), 

dl.dep. Ciontu Corneliu            (Grup Parlamentar al PC). 

 

 În ziua de 13.03.2008 au participat 13 deputaţi: 

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

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

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PD-L) , 

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

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

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD-L ) , 

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

dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ),  

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

dl.dep.Rădulescu Cristian              ( Grup Parlamentar al PD-L ), 
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dl.dep.Burnei Ion                     (Grup Parlamentar al PSD), 

dl.dep. Ciontu Corneliu            (Grup Parlamentar al PC),  

 fiind absenţi motivat dl.dep.Movilă Petru şi dl.dep.dr.Bonis Istvan. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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