
  
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 27.10.1999  

 
 
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 27 octombrie 1999, între orele 9,00 – 10,00 şi 14,00 – 16,00 
având următoarea ordine de zi: 

Audierea punctului de vedere al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale a Medicamentului domnul conf.dr.Ion Fulga şi al preşedintelui 
Colegiului Farmaciştilor din România domnul farm.dr.Horia Bucur, 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale a Medicamentului. 

În toate statele lumii s-au înfiinţat structuri organizatorice 
adecvate menite să elaboreze acte normative speciale pentru 
fundamentarea unor metode de lucru cu rezultate privind calitatea, 
eficacitatea şi siguranţa medicamentului. În acest sens funcţionează 
Agenţia Europeană a Medicamentului care are misiunea de a colabora cu 
agenţiile naţionale a medicamentului în vederea armonizării 
reglementărilor şi a activităţilor legate de autorizarea şi controlul 
medicamentelor, pentru a se putea asigura o liberă circulaţie a 
medicamentelor în toate ţările din Europa. În acest context, prin apariţia 
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Ordonanţei Guvernului nr.125/1998, s-a reglementat modalitatea de 
înfiinţare, organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului în România. 

Domnul farmacist dr.Horia Bucur a arătat că Agenţia 
Naţională a Medicamentului trebuie să existe ca o instituţie publică în 
subordinea Primului Ministru la propunerea Institutului controlului de stat 
al medicamentului, a Colegiului Farmaciştilor din România şi a 
instituţiilor de învăţământ superior farmaceutic, pentru a putea să 
funcţioneze ca o instituţie autonomă. Pentru a contribui la promovarea 
sănătăţii, este necesar ca Agenţia Naţională a Medicamentului să 
controleze şi comercializarea produselor de uz veterinar. În prezent aceste 
produse sunt comercializate de către medicii veterinari prin farmaciile 
veterinare. Medicii veterinari nu au competenţă în problemele de 
farmacovigilenţă şi ca urmare se pot produce accidente privind 
îmbolnăvirea populaţiei după consumul de carne şi produse din carne care 
pot conţine substanţe intermediare, toxice, rezultate prin nefinalizarea 
metabolizării unui medicament administrat animalului sacrificat. Din 
această cauză este de recomandat ca medicul veterinar să colaboreze cu 
farmacistul şi mai mult, acesta din urmă să comercializeze medicamentele 
veterinare. 

În realizarea obiectivelor Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului trebuie implicat şi Colegiul Farmaciştilor din România, 
în special în elaborarea Nomenclatorului produselor medicamentoase de 
uz uman şi veterinar, în lista produselor care se eliberează fără prescripţie 
medicală. 

În continuare, domnul conf.dr.Ion Fulga a arătat că, din acest 
punct de vedere, Ordonanţa Guvernului nr.125/1998 trebuie reconsiderată 
prin coroborarea acesteia cu actele normative elaborate, în acest sens, de 
către Ministerul Agriculturii. Acest lucru se poate realiza numai printr-o 
decizie de natură politică privind includerea Centrului Naţional de 
Medicină Veterinară, ca un departament special, în cadrul Agenţiei 
Naţionale a Medicamentului. Acest act reprezintă o decizie politică 
deoarece la nivel european nu există reglementări în acest sens. În unele 
ţări din Europa există, în prezent, două agenţii naţionale a 
medicamentului, de uz uman şi de uz veterinar. În ceea ce priveşte 
participarea reprezentanţilor Colegiului Farmaciştilor din România şi a 
Colegiului Medicilor din România în consiliul de administraţie al 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului, aceasta reprezintă un conflict de 
interese şi reprezintă un fapt de nedorit. 
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Având în vedere prevederile Legii nr.160/1998 şi a ordinului 
ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr.43/1993, care reglementează 
aceste aspecte, s-a considerat că este necesară prezenţa la dezbaterile 
viitoare şi a reprezentanţilor Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice. 

Din numărul total al membrilor comisiei (14) a absentat 
motivat doamna dep.ing.Marilena Bălan (Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.CONF.DR.ION BERCIU 
 


