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Întrebare 

Adresată: Ministerului Sănătății 

Domnului Ministru Alexandru Rafila  

 

De către: Deputat Radu-Marin Moisin  

Obiectul întrebării: Pacienții români așteaptă prea mult medicamente inovatoare 

 

Stimate Domnule Ministru,  

Un studiu al Federației Europene a Asociațiilor și Industriei Farmaceutice (EFPIA) 

arată că țara noastră este pe ultimul loc în UE în ceea ce privește timpul de așteptare a 

pacienților pentru a avea acces la medicamente de ultimă generație.  

Studiul arată că timpul mediu până la rambursare pentru tratamente inovatoare în ţările 

UE şi din Spaţiul Economic European (SEE) continuă să fie de aproximativ 511 zile. Pacienţii 

din Germania aşteaptă în jur de 133 de zile pentru a avea acces la medicamente noi, în timp ce 

pacienţii din România sunt nevoiţi să aștepte peste 899 de zile.  

În România, din 160 de medicamente inovatoare aprobate de Agenţia Europeană a 

Medicamentului (EMA) în perioada 2017-2020, doar 38 (1 din 4) au fost introduse pe lista 

celor compensate şi gratuite până la 1 ianuarie 2022. Rata de disponibilitate a medicamentelor 

de ultimă generaţie pentru pacienţii români, în sistem de compensare, este de 24%.1 

 

Având în vedere situația actuală în care ne aflăm, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

                                                 
1 https://adevarul.ro/news/societate/studiu-pacientii-romani-asteapta-continuare-mai-ue-acces-medicamente-

inovatoare-timpul-asteptare-crescut-2021-1_624d75fe5163ec427115d122/index.html 
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1. Care considerați că sunt cauzele întârzierilor de medicamente inovatoare care ar trebui 

introduse și pe piața din România?  

2. Care sunt măsurile urgente care pot facilita accesul la noi medicamente compensate?  

3. La nivelul ministerului pe care îl coordonați, ce eforturi s-au realizat până în acest moment 

pentru a oferi pacienților acces la medicamente inovatoare?  

4. Care sunt măsurile stabilite pentru următorii ani, astfel încât să scadă inechitățile de acces la 

medicamente inovatoare dintre România și statele din Europa Centrală, respectiv Europa de 

Vest?  

 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele 

radu.moisin@cdep.ro și pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă, 

Deputat Radu-Marin Moisin 




