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La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, fiind absent motivat 1 

deputat . 

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

comisiei  care supune la vot ordinea de zi. 

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

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

înfiinţarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar  (Plx 

82/2007)  . 

2. Dezbateri generale 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). 

3. Dezbateri generale asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.125/1998 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului 

( Plx 259/2006). 
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4. Diverse. 

5. Studiu individual. 

 

La primul punct din ordinea de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în fond, a propunerii legislative privind înfiinţarea 

Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar  (Plx 82/2007), 

respinsă de către Senat în şedinţa din 15 februarie 2007. 

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

pentru sănătate şi familie cât şi  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport sunt sesizate cu dezbaterea, în fond, a propunerii legislative privind 

înfiinţarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar . 

Domnia sa propune ca propunerea legislativă să fie dezbătută separat de 

către cele două comisii. Comisia este de acord cu această propunere. 

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

propunerea legislativă este respinsă se Senat în şedinţa din 15 februarie 

2007. 

În continuare arată că prezenta propunere legislativă are ca obiect de 

reglementare înfiinţarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management 

Sanitar ( SNSPMS) prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare – 

Dezvoltare în Sănătate care se desfiinţează.  

Propunerea legislativă cuprinde prevederi privind componenţa 

Consiliului de Administraţie şi a Consiliului Ştiinţific care vor asigura 

conducerea SNSPMS. 

În structura SNSPMS funcţionează o serie de departamente care au ca 

atribuţii formarea postuniversitară  în domeniul sănătăţii, administrarea şi 

managementul serviciilor de sănătate, cercetarea şi evaluarea serviciilor de 

sănătate, promovarea sănătăţii şi a programelor naţionale de sănătate. 

Finanţarea SNSPMS se asigură de la bugetul de stat ale Ministerului 
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Sănătăţii Publice şi Ministerului Educaţiei , Cercetării şi Tineretului, fondul 

de asigurări sociale de sănătate, venituri proprii, acorduri cu organisme 

interne şi internaţionale, donaţii şi sponsorizări. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă punctul de 

vedere al Ministerului Sănătăţii Publice care precizează că nu susţine 

propunerea legislativă, deoarece SNSPMS a fost înfiinţată şi funcţionează în 

baza Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

Domnia sa apreciază că nu este nevoie de această propunere legislativă, 

întrucât prevederile acesteia se regăsesc în Titlul XVI din Legea nr.95/2006. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion, unul dintre iniţiatorii propunerii legislative, 

arată că nevoia profesionalizării managerilor sanitari este unanim 

recunoscută în mediile politice, academice, a practicienilor şi 

administratorilor generali ai sistemelor de sănătate. Pentru a răspunde nevoii 

de formare profesională au fost organizate încă din 1990 programe de 

instruire, seminarii şi cursuri organizate de Institutul Naţional de 

Management al Serviciilor de Sănătate   ( IMSS) , ulterior transformat în 

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Sănătate ( INCDS ) . 

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Sănătate a reuşit prin 

activităţile proprii, precum şi cu sprijinul tehnic şi material al unor parteneri 

externi sau a unor organizaţii internaţionale să iniţieze în fiecare an diferite 

programe de pregătire, să-şi specializeze o parte din personalul propriu în 

şcolile din Europa Occidentală, Canada şi SUA, să se doteze cu tehnologie 

didactică şi să dispună de biblioteci proprii de specialitate. În opinia 

iniţiatorilor, în ciuda acestor eforturi, situaţia actuală este încă 

necorespunzătoare în domeniul formării în managementul sanitar şi al 

serviciilor de sănătate. 

Aceste dificultăţi ar putea fi înlăturate în mare măsură prin înfiinţarea 

unei Şcoli Naţionale Postuniversitare de Sănătate Publică şi Management 
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Sanitar care să folosească şi să dezvolte în mod coerent resursele existente 

astăzi dispersat la nivelul mai multor instituţii. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu arată că scopul principal al şcolii va fi 

formarea postuniversitară a personalului cu funcţii de conducere în 

domeniile sănătăţii publice şi managementului serviciilor de sănătate de la 

nivel central şi judeţean. De asemenea, instituţia va dezvolta activităţi de 

cercetare aplicată şi asistenţă tehnică. 

Şcoala îşi propune să ofere programe de formare variate şi flexibile, 

modalităţile de desfăşurare fiind cele clasice şi la distanţă. Se are în vedere: 

cursuri pentru rezidenţii în sănătate publică şi management, programe de 

studii aprofundate de tip master, cursuri de competenţă în managementul 

serviciilor de sănătate, economie sanitară, programe de perfecţionare 

profesională, educaţie continuă postuniversitară, cursuri de scurtă durată 

focalizate pe probleme specifice la cererea solicitanţilor. 

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

legislativă a fost depusă în 2005 înainte de apariţia Legii nr.95/2006 care 

cuprinde şi aceste prevederi . 

Domnia sa propune amânarea dezbaterilor , fiind necesară consultarea 

şi a ministrului sănătăţii publice. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion , având în vedere motivaţia prezentată de 

antevorbitorul său, este de acord cu amânarea dezbaterilor asupra propunerii 

legislative. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel întreabă unde este sediul SNSPMS. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei răspunde că 

SNSPMS are sediul în str.Vaselor nr.31 sector 2 Bucureşti. Domnia sa 

revine asupra propunerii anterioare şi propune respingerea propunerii 

legislative, deoarece punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii Publice 

nr.36205/12.06.2007 este foarte clar : art.683 din Legea nr.95/2006 privind 
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reforma în domeniul sănătăţii prevede atribuţiile SNSPMS din propunerea 

legislativă şi, în plus, la alin.(2) precizează şi alte atribuţii în organizarea şi 

desfăşurarea cursurilor universitare de masterat. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion , în urma celor prezentate de antevorbitorul său 

este de acord cu respingerea având în vedere şi punctul de vedere al 

Guvernului . 

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

comisia hotărăşte, în unanimitate, respingerea propunerii legislative privind 

înfiinţarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar  (Plx 

82/2007) întrucât prevederile acesteia se regăsesc în Titlul XVI din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.  

 

La punctele doi şi trei ale ordinii de zi, comisia a procedat la dezbateri 

generale 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) şi asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului   ( Plx 

259/2006), respinse de către Senat şi care au ca obiect comun de 

reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

125/1998. 

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

că cele două propuneri legislative au fost respinse de către Senat. 

Propunerile legislative reglementează incompatibilităţile privind 

membrii Consiliului de Administraţie şi/sau ai Consiliului Ştiinţific , precum 

şi eliminarea unor incompatibilităţile ( participarea la şedinţele Consiliului 

Ştiinţific a reprezentanţilor Asociaţiei producătorilor de Medicamente şi a 
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Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente ) pentru 

a asigura transparenţa luării deciziilor. 

Domnia sa subliniază că propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului   ( Plx 

259/2006) este iniţiată de dl.dep.dr.Paveliu Sorin. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion propune să se solicite punctul de vedere al 

Ministerului Sănătăţii Publice, întrucât cel înaintat în anul 2005 nu susţine 

promovarea propunerii legislative. 

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

recentă cu ministrul sănătăţii publice a reieşit faptul că Ministerului Sănătăţii 

Publice oscilează între adoptarea sau respingerea propunerii legislative. 

În continuare, domnia sa apreciază că producătorii de medicamente nu 

trebuie să facă parte din Consiliul Ştiinţific; în ţările din Europa aceştia nu 

sunt componenţi ai Consiliului Ştiinţific. 

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

dezbaterilor pe articole pentru a se putea aprofunda necesitatea sau nu a 

producătorilor în consiliul ştiinţific. 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) iniţiată de 

dl.dep.Mircia Giurgiu conţine prevederi privind interdicţia de a fi membrii ai 

Consiliului de Administraţie şi/sau ai Consiliului Ştiinţific a persoanelor 

care, în mod direct sau prin soţ/soţie sau rude de gradul I desfăşoară 

activităţi sau deţin interese în societăţi comerciale producătoare , 

distribuitoare sau importatoare de medicamente. 

În România există acte normative care reglementează 

incompatibilităţile. Astfel, persoanele care sunt în conducerea unor instituţii 
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publice nu pot fi membri ai acestor consilii. Aceiaşi reglementare trebuie să 

fie introdusă şi în legislaţia privind Agenţia Naţională a Medicamentului . 

Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului ( Plx 259/2006) domnia 

sa propune respingerea acesteia întrucât cuprinde prevederi privind 

participarea producătorilor la şedinţele Consiliului Ştiinţific. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel apreciază că producătorii de medicamente nu 

trebuie să facă parte din Consiliul de administraţie şi/sau Consiliul Ştiinţific, 

întrucât aceştia sunt în conflict de interese . 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu este de acord cu antevorbitorul său. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune să se amâne 

dezbaterile pentru a se solicita punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii 

Publice . 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel apreciază că membrii Consiliului de 

administraţie şi/sau Consiliului Ştiinţific trebuie să fie deasupra oricăror 

suspiciuni. 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu apreciază că trebuie să fie considerate 

incompatibilităţi atât interesele directe cât şi cele indirecte. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că, în 

prezenta şedinţă de comisie nu se poate lua o decizie finală. Domnia sa 

apreciază că o serie de prevederi din 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) pot fi acceptate. 

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

dezbaterilor până la următoarea şedinţă a comisiei întrucât este necesar să se 

solicite punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii Publice . 
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Comisia votează, în unanimitate, amânarea dezbaterilor pe articole 

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) şi asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului ( Plx 259/2006). 

De asemenea comisia a hotărât astăzi 12.06.2006 ca să se solicite, în 

scris, punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii Publice termenul de primire 

al acestuia fiind stabilit pentru data de 15.06.2007.  

 

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

curente privind activitatea comisiei . 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 


