
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                          Nr. 28/369/ 15 mai 2002

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele de 14  şi 15.05.2002   

La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent motivat 1

deputat.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi:

- doamna Alina Mândroiu, şef serviciu la Direcţia de Asistenţă

Medicală şi Familie;

- dl.Cristian Cheleş, consilier al ministrului sănătăţii şi familiei;

- dl.dr.Ştefan Bartha, director al Direcţiei de Resurse Umane din

Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei , care supune la vot ordinea de zi.

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA.

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind recunoaşterea

concubinajului ca formă de convieţuire.

3. Continuarea dezbaterilor asupra  proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului .
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea

Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.183/2000 privind revizuirea

Convenţiei  ( revizuită) asupra protecţiei maternităţii, din 1952, adoptată la cea

de-a 88-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,

la Geneva, la 15 iunie 2000.

5. Continuarea dezbaterilor  asupra Legii drepturilor pacientului.

La primul punct al ordinii de zi , comisia a luat în discuţie propunerea

legislativă privind controlul bolilor cu transmitere sexuală ( BTS ) şi SIDA.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei informează comisia că

în data de 13.05.2002 Plenul Senatului a adoptat proiectul de Lege privind

măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a

persoanelor infectate HIV sau bolnave SIDA. Domnia sa apreciază că, întrucât

propunerea legislativă înscrisă pe ordinea de zi la punctul 1 şi proiectul de lege

adoptat de Senat reglementează măsuri privind profilaxia SIDA, obligativitatea

tratamentului şi instituirea de sancţiuni aplicabile în domeniu, este necesar ca

aceste iniţiative legislative să fie examinate împreună. De asemenea,

menţionează că pentru dezbaterea pe articole a propunerii legislative privind

controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA comisia trebuie să

beneficieze şi de punctul de vedere oficial al Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

Având în vedere cele mai sus menţionate, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei propune comisiei amânarea dezbaterii, în fond, a

propunerii legislative, pentru următoarea şedinţă.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan apreciază că propunerea legislativă trebuie

finalizată în cel mai scurt timp. Domnia sa informează comisia că mass-media se

interesează în mod deosebit de stadiul de dezbatere a propunerii legislative.

Având în vedere cele menţionate de antevorbitorul său, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan

este de acord cu propunerea de amânare a dezbaterii propunerii legislative

pentru  următoarea şedinţă de comisie.
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Dl.Cristian Cheleş arată că Ministerul Sănătăţii şi Familiei a înaintat

comisiei punctul de vedere asupra propunerii legislative. În afara acestui punct

de vedere, Ministerul Sănătăţii şi Familiei nu are alte propuneri.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot, iar

comisia aprobă amânarea pentru următoarea şedinţă a dezbaterii propunerii

legislative.

La punctul 2 al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere şi avizare

propunerea legislativă privind recunoaşterea concubinajului ca formă de

convieţuire.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  arată că propunerea

legislativă vizează reglementarea concubinajului, ca formă de convieţuire, în

scopul de a oferi cuplurilor heterosexuale o alternativă legală la căsătorie,

alternativă cu mai puţine constrângeri, dar cu unele drepturi. Prin propunerea

legislativă se stabilesc condiţiile de existenţă a concubinajului, prin încheierea

contractului de uniune consensuală între concubini. De asemenea sunt

reglementate unele drepturi şi obligaţii ale concubinilor, precum şi situaţiile de

încetare a concubinajului.

În continuare, domnia sa arată că propunerea legislativă cuprinde

prevederi privind încheierea în formă autentică şi înregistrarea contractului de

uniune consensuală în Registrul pentru evidenţa persoanelor aflate în

concubinaj. Acest registru se păstrează la serviciul de stare civilă din raza

domiciliului comun ales de concubini.

Doamna dep.dr.Ana Florea apreciază că promovarea propunerii

legislative nu este oportună, întrucât concubinajul subminează instituţia

căsătoriei care este principala formă de existenţă a familiei. Cuplul familial este

mult mai interesat de realizarea funcţiilor pe care societatea le atribuie tradiţiei

instituţiei căsătoriei.
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Doamna dep.Constanţa Popa este de acord cu punctul de vedere al

doamnei dep.dr.Ana Florea  şi subliniază că modelul tradiţional în România este

nucleul familial. Domnia sa informează comisia că astăzi se serbează Ziua

internaţională a familiei. Domnia sa este împotriva promovării propunerii

legislative.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  arată că legi similare funcţionează în o serie

de ţări. De asemenea sunt în curs de adoptare legi cu acelaşi obiect în ţări ca

Finlanda, Canada, Australia etc. Referitor la oportunitatea acestei legi în

România, domnia sa subliniază că sondajul efectuat în diverse zone ale ţării a

relevat un procent ridicat privind necesitatea adoptării acesteia. În plus,

propunerea legislativă a fost susţinută şi de Uniunea femeilor din România.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că asistăm, pe plan mondial, la o tendinţă

din ce în ce mai pregnantă de înlocuire a mariajului legal constiuit cu noul

model al concubinajului. Recunoaşterea uniunii consensuale în România ar

determina acordarea unei protecţii sociale acestei categorii de cupluri prin

obţinerea unor drepturi financiare şi materiale în cazul despărţirii acestuia.

Totodată, în urma introducerii acestei forme legale de convieţuire s-ar reduce

numărul de procese de divorţ şi partaj.

În continuare, domnia sa subliniază că în proiectul de Lege privind

violenţa în familie,aflat în dezbaterea Comisiei juridice , de disciplină şi

imunităţi definiţia familiei cuprinde şi noţiunea de concubinaj. În consecinţă,

subliniind că adoptarea legii este în favoarea persoanelor de sex feminin,

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  este pentru acordarea avizului favorabil.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei  arată că din punct de vedere moral nu este

oportună o asemenea lege, însă întrucât propunerea lgislativă este de competenţa

Comisiei juridice, domnia sa se abţine de la vot.

Dl.dep.Petre Naidin arată că este pentru avizarea favorabilă a propunerii

legislative.
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Dl.dep.farm.Ion Burnei  consideră că prin propunerea legislativă se

doreşte o protecţie socială a acestor cupluri, iar prin recunoaştere statul poate

exercita un control asupra aspectelor sociale ridicate de către acestea. Domnia sa

este pentru acordarea avizului favorabil.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan apreciază că prin  contractul de uniune

consensuală autentificat şi înregistrat în Registrul pentru evidenţa persoanelor

aflate în concubinaj se oferă o protecţie socială. Totuşi, arată domnia sa , în

ţările în care funcţionează astfel de legi nu există forme de instituţionalizare a

cuplurilor aflate în concubinaj; drepturile obţinute în urma despărţirii se

stabilesc cu probe şi martori.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  arată că legi similare

funcţionează în Europa. Chiar dacă instituţia căsătoriei este şi în prezent nucleul

de bază a societăţii, realitatea socială a consacrat şi forma alternativă de

parteneriat ( concubinajul ), care a devenit destul de frecventă. Date fiind aceste

realităţi, domnia sa este pentru acordarea avizului favorabil asupra propunerii

legislative, deoarece oferă o alternativă care urmăreşte garantarea unei minime

protecţii sociale pentru cuplurile care trăiesc în concubinaj, preconizându-se

reducerea semnificativă a numărului de procese de divorţ , precum şi a

numărului de copii născuţi în fara căsătoriei.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot

propunerea de acordare a avizului favorabil. Comisia a hotărât cu 2 voturi contra

( doamna dep.dr.Ana Florea, doamna dep.Constanţa Popa ) şi o abţinere

( dl.dep.dr.Ludovic Abiţei ) acordarea avizului favorabil asupra propunerii

legislative privind recunoaşterea concubinajului ca formă de convieţuire.

La punctul 3 al ordinii de zi comisia a dezbătut proiectul de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că raportul

iniţial al proiectului de lege depus în legislatura anterioară a fost retras de

comisie, întrucât se impune armonizarea acestuia cu legislaţia europeană în

domeniu.

În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole , având în vedere şi

amendamentele propuse de Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

Art.1.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  arată că prin intrarea

în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele

medicamentoase de uz uman, Centrul pentru Controlul de Stat al Produselor

Biologice de Uz Uman a devenit departament al Agenţiei Naţionale a

Medicamentului . În consecinţă, art.1 alin.(1) care reglementează înfiinţarea

Agenţiei Naţionale a Medicamentului trebuie să includă şi acest centru.

În continuare, domnia sa arată că Agenţia Naţională a Medicamentului ,

ca unitate în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei , trebuie să supună

spre aprobare  Regulamentul de organizare şi funcţionare şi ca urmare propune

completarea textului art.1 alin.(2) cu sintagma �Regulamentul de organizare şi

funcţionare propriu aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Familiei .�

Cele 2 propuneri sunt votate în unanimitate.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei  propune ca la  art.1 alin.(3) sintagma � Agenţia

Naţională a Medicamentului înfiinţează� să se înlocuiască cu sintagma   �

Agenţia Naţională a Medicamentului poate înfiinţa cu acordul acordul

Ministerului Sănătăţii şi Familiei � agenţii teritoriale. Motivarea constă în faptul

că supravegherea calităţii produselor medicamentoase este un act de

responsabilitate naţională şi ca urmare Ministerul Sănătăţii şi Familiei trebuie să

se implice în această activitate.

La art.1 alin.(4) domnia sa propune înlocuirea sintagmei � al calităţii

medicamentelor şi al altor produse biologice de uz uman � cu sintagma � al

calităţii, eficacităţii şi siguranţei produselor medicamentoase� , pentru a fi în
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concordanţă cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999. De asemenea,

propune ca la finalul textului, după sintagma � asigurarea sănătăţii� să se

introducă cuvântul �siguranţei populaţiei�, pentru a cuprinde întreg sectorul de

responsabilitate al Agenţiei Naţionale a Medicamentului .

Propunerile sunt votate în unanimitate.

Art.2.

Întrucât prevederile art.2 au fost prinse în art.1 alin.(4) reformulat,  acest

articol se abrogă.

Art.3.

Dl.dep.farm.Ion Burnei  apreciază că propunerea Ministerului Sănătăţii

şi Familiei privind necesitatea eliberării autorizaţiei de punere pe piaţă pentru

materiile prime de uz farmaceutic nu este necesară.

Domnia sa propune acceptarea textului Senatului, însă cu înlocuirea

sintagmei � utilizarea medicamentelor şi a altor produse biologice de uz uman �

cu sintagma � utilizarea produselor medicamentoase de uz uman.�

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot

amendamentul dl.dep.farm.Ion Burnei , subliniind că pe tot parcursul proiectului

de lege sintagma � medicamente şi alte produse biologice de uz uman � se

înlocuieşte cu sintagma � produse medicamentoase de uz uman�. Acesta este

votat în unanimitate.

Art.4.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că la art.4 lit.a),

care reglementează atribuţiile Agenţiei Naţionale a Medicamentului , Ministerul

Sănătăţii şi Familiei a propus completarea textului cu sintagma � şi asigură

publicarea acestora ( norme, instrucţiuni) în Monitorul Oficial al României .�

Domnia sa apreciază că nu este necesară această prevedere, deoarece

Ministerul Sănătăţii şi Familiei răspunde de politica medicamentului.

Supusă la vot, propunerea Ministerului Sănătăţii şi Familiei este respinsă

în unanimitate , adoptându-se textul Senatului.



8

La art.4 lit.b) Ministerul Sănătăţii şi Familiei a propus � 15 zile

lucrătoare� necesare pentru analiza de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei a

documentelor privind  eliberarea autorizaţiei de punere pe piaţă a produselor

medicamentoase.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că această

propunere poate fi acceptată deoarece perioada de 15 zile calendaristice

prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/1998 sunt insuficiente

pentru analiza documentelor la nivelul Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

propune ca la art.4 lit.c) sintagma �produselor prevăzute la lit.b)� să se

înlocuiască cu sintagma �produselor medicamentoase de uz uman� şi totodată

sintagma � instituţiile publice, regiile autonome, societăţile comerciale,

farmaciile de spital, farmaciile cu circuit deschis, de stat şi particulare,

drogheriile, unităţile �Plafar� să se înlocuiască cu sintagma �unităţile de

distribuţie cu amănuntul şi angro, unităţile de producţie, laboratoarele

farmaceutice şi alte persoane juridice sau fizice ��

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan este de acord cu amendamentul propus

apreciind că regiile autonome şi instituţiile publice sunt persoane juridice care

sunt prevăzute în text.

Dl.dep.farm.Ion Burnei arătând că distribuitorii de medicamente

funcţionează ca regii autonome, propune ca instituţiile publice şi regiile

autonome să fie nominalizate la lit.c).

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  supune la vot

amendamentele propuse la art.4 lit.b) şi c). Acestea sunt adoptate în unanimitate.

Amendamentul dl.dep.farm.Ion Burnei este respins.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  consideră că pentru

informarea personalului de specialitate Agenţia Naţională a Medicamentului

trebuie să elaboreze şi să editeze buletine de informare. Domnia sa  propune
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completarea textului de la art.4 lit.f) cu sintagma �elaborează şi editează buletine

de informare privind rezultatele activităţii de farmacovigilenţă�.

Acest amendament a fost votat în unanimitate.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan propune ca la art.4 lit.h) sintagma � Lista

produselor care se eliberează fără prescripţie medicală� să se înlocuiască cu

� Lista medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală�.

La art.4 lit.j) domnia sa propune completarea textului cu propoziţia

�Buletinul Informativ al Agenţiei Naţionale a Medicamentului este publicaţia

oficială a Agenţiei Naţionale a Medicamentului � , pentru a fi în concordanţă cu

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999.

Ambele amendamente au fost adoptate în unanimitate.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan propune eliminarea art.4 lit.j1) din textul

Senatului , care nu mai este necesar deoarece se regăseşte la art.4 lit.j). Comisia

a votat în unanimitate eliminarea lit.j1).

Doamna dep.Constanţa Popa propune ca la art.4 lit.l) să se elimine

sintagma � în condiţiile legii�, deoarece aceasta este o atribuţie a Agenţiei

Naţionale a Medicamentului împreună cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate .

În continuare domnia sa propune ca art.4 lit.m) să se reformuleze pentru

a fi în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999. Astfel

art.4 lit.m) va avea următorul cuprins: � Agenţia Naţională a Medicamentului

elaborează la cererea Ministerului Sănătăţii şi Familiei sau Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate  materiale informative referitoare la orice produse

medicamentoase de uz uman autorizate de punere pe piaţă, în curs de autorizare

sau comparaţii între diverse produse medicamentoase de uz uman.�

Dl.dep.farm.Ion Burnei  propune reformularea art.4 lit.n) astfel :

� Agenţia Naţională a Medicamentului hotărăşte după caz, suspendarea,

retragerea sau modificarea autorizaţiilor pentru produsele medicamentoase de uz

uman, informează Ministerul Sănătăţii şi Familiei în termen de 24 de ore asupra
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acestor decizii�� Domnia sa apreciază că diferenţierea deciziilor de suspendare,

retragere sau modificare a autorizaţiilor este necesară, ca şi perioada de 24 ore

pentru a evita abuzurile.

Cele 3 amendamente au fost adoptate în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca la art.4

lit.q) după sintagma � de uz uman� să se introducă sintagma � în limita

competenţelor atribuite de lege�, deoarece acţiunile cu caracter de colaborare

internaţională iniţiate de către Agenţia Naţională a Medicamentului trebuie să se

răsfrângă asupra competenţelor conferite de prezenta lege.

De asemenea, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus

introducerea unui nou text, ca art.4 lit.s), cu următorul conţinut: �Agenţia

Naţională a Medicamentului desfăşoară alte activităţi specifice domeniului

produselor medicamentoase de uz uman, precum şi cele dispuse de Ministerul

Sănătăţii şi Familiei �.

Acest amendament a fost propus şi de către Ministerul Sănătăţii şi

Familiei, care a apreciat că activitatea Agenţiei Naţionale a Medicamentului este

complexă şi nu poate fi epuizată numai prin atribuţiile enumerate la art.4.

Supuse la vot cele 2 amendamente au fost votate în unanimitate .

Art.5.

Dl.dep.farm.Ion Burnei propune adoptarea textului art.5 alin.(2) din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 deoarece este mai corect.

Comisia a adoptat în unanimitate acest amendament.

Art.6.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan propune adoptarea art.6 alin.(1) din Ordonanţa

de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999.  Textul propus de Ministerul Sănătăţii şi

Familiei include  şi un vicepreşedinte în strctura organelor de conducere, ceea ce

nu este necesar.

În continuare domnia sa  propune adoptarea art.6 alin.(3) din Ordonanţa

de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 care vine în contradicţie cu textul propus
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de Ministerul Sănătăţii şi Familiei prin care prevede că structura organizatorică

teritorială se aprobă de Ministerul Sănătăţii şi Familiei . Dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan consideră că, pentru a fi în corelare cu textul alin.(4) şi pentru a asigura

autonomia acestora,  este mai  corect ca decizia să aparţină preşedintelui

Agenţiei Naţionale a Medicamentului .

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei apreciază că stabilirea structurii organizatorice

de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei are un caracter politic.

La art.6 alin.(4) domnia sa propune ca directorii să fie farmacişti de

profesie.

Toate amendamentele au fost votate în unanimitate, cu excepţia art.6

alin.(3) a fost adoptat cu 3 voturi contra.

Art.7.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că Ministerul

Sănătăţii şi Familiei a propus reformularea art.7 alin.(1) care se referă la

componenţa Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale a

Medicamentului . Domnia sa  nu este de acord cu această reformulare şi

apreciază că pentru a asigura stabilitatea funcţiilor în consiliul de administraţie

textul Senatului reformulat,este mai bun. Astfel: � Consiliul de administraţie al

Agenţiei Naţionale a Medicamentului este constituit din şefii departamentelor,

directorul Direcţiei farmaceutice din Ministerul Sănătăţii şi Familiei , directorul

Direcţiei buget-finanţe din Ministerul Sănătăţii şi Familiei , directorul Direcţiei

juridice şi contecios din Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi directorul general al

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , care sunt membrii de drept ai

Consiliului de administraţie.�

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş consideră că pentru continuitate trebuie stabilite

funcţiile nu persoanele şi, în consecinţă, susţine amendamentul antevorbitorului

său.
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Doamna dep.Constanţa Popa apreciază că propunerea menţionată mai

sus  vine în contradicţie cu propunerea Ministerului Sănătăţii şi Familiei,

deoarece limitează numărul funcţiilor din consiliul de administraţie.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei susţine propunerea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei, subliniind că trebuie nominalizate funcţiile..

Supus la vot amendamentul este votat în unanimitate .

Art.8.

Dl.dep.Petre Naidin propune ca la art.8 lit.b) cuvântul � aprobă� să se

înlocuiască cu cuvântul �propune�, deoarece trebuie să concorde cu art.6 alin.(2)

prin care se prevede că Ministerul Sănătăţii şi Familiei aprobă structura

organizatorică.

De asemenea pentru a se acorda o autonomie financiară Agenţiei

Naţionale a Medicamentului, dl.dep.Petre Naidin  propune ca la art.8 lit.c)

cuvântul �avizează� să se înlocuiască cu cuvântul �aprobă� bugetul de venituri

şi cheltuieli.

La art.8 lit.e) domnia sa  propune reformularea astfel: �aprobă tarife şi

tarife de urgenţă pentru activităţile Agenţiei Naţionale a Medicamentului,

precum şi valoarea cotizaţiei de menţinere în vigoare a autorizaţiilor de punere

pe piaţă.� Domnia sa arată că aceste cotizaţii asigură bugetul în condiţiile în care

se doreşte ca Agenţia Naţională a Medicamentului să funcţioneze în regim

extrabugetar.

Doamna dep.Constanţa Popa susţine propunerea, subliniind că Agenţia

Naţională a Medicamentului trebuie să dispună de un buget satisfăcător, pentru a

putea susţine financiar şi cercetarea efectuată în cadrul unor departamente ale

acestuia.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei este de acord cu introducerea cotizaţiilor.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  apreciază că în cazul în care se acceptă

cotizaţia, Agenţia Naţională a Medicamentului dispune de prea mulţi bani şi îşi

poate permite să blocheze intrarea pe piaţă a unor medicamente. În consecinţă
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Agenţia Naţională a Medicamentului poate deveni subiectivă în ceea ce priveşte

acordarea autorizaţiilor de punere pe piaţă, deoarece aceste cotizaţii percepute le

asigură desfăşurarea activităţii.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei revine asupra

sintagmei � aprobă valoarea cotizaţiilor� şi pune în discuţie dacă nu este mai

corect ca Agenţia Naţională a Medicamentului să avizeze valoarea cotizaţiilor.

Dl.dep.Petre Naidin arată că textul art.8 lit.e) trebuie să fie corelat cu

textul art.7 alin.(1) şi în consecinţă este pentru formularea care prevede � aprobă

valoarea cotizaţiei�.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş apreciază că propunerea iniţială este mai bună

întrucât este o sursă financiară în plus pentru Agenţia Naţională a

Medicamentului . Subliniază că prin neadoptarea sintagmei � aprobă cotizaţia�

se pierde această sursă de finanţare. Ministerul Sănătăţii şi Familiei nu acceptă

aceste cotizaţii deoarece se gândeşte numai la bugetul Ministerului Sănătăţii şi

Familiei .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  arată că Ministerul

Sănătăţii şi Familiei are nişte limite în a cheltui bugetul Ministerului Sănătăţii şi

Familiei şi, în consecinţă, s-ar putea să nu beneficieze de sumele încasate prin

cotizaţii, însă dacă se adoptă varianta privind funcţionarea extrabugetară a

Agenţiei Naţionale a Medicamentului aceşti bani îi ajută în desfăşurarea normală

a activităţii.

Dl.dep.farm.Ion Burnei este pentru acceptarea sintagmei � aprobă

valoarea cotizaţiilor ��

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  supune la vot

amendamentul propus de către dl.dep.Petre Naidin care este votat cu 1 vot

contra ( dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan).

La art.8 lit.f) comisia a votat textul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr. 152/1999 , care conţine prevederi  în plus faţă de Senat şi anume: Agenţia

Naţională a Medicamentului prezintă Ministerului Sănătăţii şi Familiei raportul
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de activitate. Acest lucru este necesar deoarece Agenţia Naţională a

Medicamentului este subordonată Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

Art.9.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca la art.9

alin.(5) sintagma � în termen de 15 zile� să se completeze cu cuvântul

�lucrătoare� pentru a fi în concordanţă cu art.4 lit.b).

Art.10.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  propune ca art.10

alin.(1) adoptat de Senat să se reformuleze pentru a fi în concordanţă cu

prevederile art.7 alin.(1).

Doamna dep.dr.Ana Florea propune eliminarea sintagmei � din 27

membri, după cum urmează�.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca textul

Senatului de la art.10 alin.(1) care prevede componenţa Consiliului Ştiinţific al

Agenţiei Naţionale a Medicamentului să se completeze cu 2 membri : un

imunolog şi un epidemiolog propuşi de comisiile de specialitate ale Ministerului

Sănătăţii şi Familiei pentru a fi în concordanţă cu Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 152/1999.

Dl.dep.farm.Ion Burnei propune eliminarea din text a sintagmei � 4

medici clinicieni cu experienţă, un farmacist de spital�, întrucât nu sunt

specialişti în domeniu.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei nu este de acord cu

această propunere,  întrucât aceşti specialişti pot oferi informaţii referitoare la

produsele medicamentoase folosite în spitale.

Dl.dep.farm.Ion Burnei revine asupra amendamentului şi propune ca

aceşti clinicieni să fie de specialităţi diferite.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  propune ca sintagma � reprezentant al

producătorilor� să se înlocuiască cu �reprezentant al asociaţiilor de producători,�

pentru a nu veni în conflict de interese.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot art.10

alin.(1) textul Senatului reformulat astfel: �Consiliul ştiinţific al Agenţiei

Naţionale a Medicamentului este constituit din 4 membri ai Agenţiei Naţionale a

Medicamentului, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Medicale, un

reprezentant al Agenţiei Naţionale Sanitar-Veterinare, 4 reprezentanţi ai

facultăţilor de medicină, de preferinţă farmacologi, 4 reprezentanţi ai facultăţilor

de farmacie, 4 medici clinicieni de specialităţi diferite, cu experienţă, propuşi de

comisiile de speiclaitate ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei , un farmacist de

spital numit de comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, un

medic imunolog, un medic epidemiolog, un medic stomatolog, propuşi de

comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei , un reprezentant al

Asociaţiei Producătorilor de Medicamente din România şi un reprezentant al

Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente.�

Amendamentul este votat în unanimitate.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş propune ca la art.10 alin.(9) după sintagma � în

termende 15 zile� să se introducă cuvântul �lucrătoare�, pentru a se corela cu

art.4 lit.b).

Doamna dep.dr.Ana Florea  propune ca art.10 alin.(10) să se completeze

cu sintagma � � care va fie elaborat în termen de 30 de zile după publicarea

prezentei legi� , apreciind că pentru eficientizarea  activităţii Agenţiei Naţionale

a Medicamentului, regulamentul de organizare şi funcţionare care cuprinde şi

atribuţiile consiliului ştiinţific trebuie elaborat în termenul cel mai scurt.

Art.11.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş propune modificarea art.11 adoptat de Senat,

susţinând varianta propusă de Ministerul Sănătăţii şi Familiei însă modificată

astfel : � Componenţa nominală a Consiliului ştiinţific se aprobă prin ordin al

ministrului sănătăţii şi familiei , la propunerea Agenţiei Naţionale a

Medicamentului , a Ministerului Sănătăţii şi Familiei sau a altor instituţii

implicate�� Domnia sa arată că pentru a fi în concordanţă cu art.10 alin.(1)
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adoptat de comisie prin care se specifică că membrii Consiliului de administraţie

sunt membri de drept, nu mai este necesară aprobarea componenţei nominale de

către Ministerul Sănătăţii şi Familiei ( prevedere propusă de Ministerul Sănătăţii

şi Familiei şi Senat).

Supus la vot amendamentul a fost adoptat în unanimitate .

Art.12.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune adoptarea

textului Senatului de la art.12 alin.(1) cu înlocuirea sintagmei � în condiţiile

legii� cu sintagma �potrivit legii�.

În continuare domnia sa propune reformularea art.12 alin.(2) astfel : �

Nu pot fi membrii ai Consiliului de administraţie persoane ce deţin interese sau

care îşi desfăşoară activitatea în societăţi comerciale, de producţie, distribuţie

sau importatoare de medicamente, conform legii.�

Supuse la vot amendamentele sunt adoptate  în unanimitate.

Art.13.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că Ministerul

Sănătăţii şi Familiei a propus amendarea art.13 alin.(1) în sensul revocării

preşedintelui Agenţiei Naţionale a Medicamentului prin ordin al ministrului

sănătăţii şi familiei . Domnia sa apreciază că, pentru o eficientizare a activităţii

Agenţiei Naţionale a Medicamentului, preşedintele trebuie să aibă un mandat

definit, aşa cum prevede textul Senatului.

Întrucât comisia a hotărât eliminarea funcţiei de vicepreşedinte din

structura organelor de conducere, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei propune şi eliminarea amendamentelor, cu acelaşi obiect de la art.13

alin.(2), (3) şi (4).

Supuse la vot amendamentele au fost votate în unanimitate.

Art.14.

Dl.dep.Petre Naidin a propus ca art.14 alin.(1) să se reformuleze prin

eliminarea sintagmei din finalul textului şi anume � şi din alocaţii de la bugetul
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de stat.� Domnia sa arată că de la înfiinţarea Agenţiei Naţionale a

Medicamentului a funcţionat exclusiv din venituri extrabugetare , demonstrând

că aceasta este posibil.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune înlocuirea

lit.j1) din textul Senatului cu lit.s) , întrucât la art.4 a fost votată această literă

care prevede sursa de venituri (extrabugetară).

Ambele amendamente au fost votate în unanimitate.

Întrucât prin art.14 alin.(1) adoptat de comisie, s-a stabilit că Agenţia

Naţională a Medicamentului funcţionează extrabugetar, art.14 alin.(3) şi (4)

trebuie abrogate. Comisia votează în unanimitate abrogarea alin.(3) şi (4).

Art.15.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca

prevederile art.15 alin.(2) să fie cuprinse în art.15 alin.(1) reformulat astfel

�Angajarea, promovarea şi salarizarea personalului Agenţiei Naţionale a

Medicamentului se fac potrivit legii.� Alin.(2) prevedea salarizarea conform

legislaţiei referitoare la personalul bugetar, ceea ce nu mai corespunde cu

prevederile adoptate de comisie la art.14 alin.(1) în care se specifică că Agenţia

Naţională a Medicamentului se finanţează din venituri extrabugetare.

Comisia este de acord cu aceste amendamente.

Art.16.

Pentru a fi în concordanţă cu art.1, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei  a propus ca textele art.16 alin.(1) şi (2) să se completeze

cu sintagma � şi al Centrului pentru Controlul Produselor Biologice de Uz Uman

Bucureşti.�

Şi acest amendament este adoptat în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune votului

proiectul de lege, care este adoptat în unanimitate, cu amendamentele votate de

comisie care vor face obiectul raportului de înlocuire.



18

La punctul 4 al ordinii de zi comisia a luat în discuţie avizarea proiectului

de Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii

nr.183/2000 privind revizuirea Convenţiei (revizuită) asupra protecţiei

maternităţii, din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a Conferinţei Generale a

Organizaţiei Internaţionale a Muncii, la Geneva, la 15 iunie 2000.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că această

convenţie revizuieşte Convenţia nr.103/1952 ( revizuită) privind protecţia

maternităţii, adoptată cu scopul de a promova egalitatea de tratament a femeilor

care muncesc, precum şi de a proteja sănătatea mamei şi a copilului.

În România aceste aspecte sunt reglementate prin Legea nr.19/2000

privind sistemul public de pensii, Legea nr.416/2001 privind venitul minim

garantat, Codul muncii, Legea nr. 145/1997 privind asigurările sociale de

sănătate şi  Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă.

De asemenea, noi măsuri care vor completa prevederile Convenţiei se vor

găsi în Legea privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi în Legea

privind protecţia maternităţii, proiecte prevăzute a fi elaborate şi adoptate până

la sfârşitul anului 2002.

Prezentul proiect de lege prevede obligaţia statelor să ia măsuri pentru ca

femeile însărcinate sau care alăptează să nu fie constrânse să efectueze o muncă

dăunătoare sau riscantă pentru sănătatea lor sau a copilului, să beneficieze de

concediu de maternitate şi de prestaţiile aferente concediului. De asemenea

cuprinde reglementări cu caracter nediscriminatoriu în ce priveşte ocuparea sau

păstrarea locului de muncă.

În cuprinsul capitolului � Concediul în caz de de boală sau complicaţii

rezultate ca urmare a sarcinii sau a naşterii � se reglementează obligativitatea

asigurării concediului medical şi a prestaţiilor medicale precum : îngrijirile

prenatale, îngrijirile legate de naştere, îngrijirile postnatale şi spitalizarea atunci

când aceasta este necesară.
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Întrucât membrii comisiei nu au intervenit pe text, dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele comisiei  supune votului acordarea avizului favorabil asupra

proiectului de lege. Comisia votează în unanimitate propunerea făcută de

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei .

Continuarea dezbaterilor asupra Legii drepturilor pacientului a fost

amânată întrucât, aşa după cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei , acest proiect de lege cuprinde o serie de prevederi care sunt în strânsă

corelaţie cu cele din Legea spitalelor, proiectul de lege pe care comisia îl va lua

în discuţie în perioada 20 mai � 30 iunie 2002.

PREŞEDINTE,

DEP.ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM   
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