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 La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent motivat 
domnul dep.dr.Baranyi Francisc (Grupul Parlamentar al UDMR). 

La lucrările comisiei participă ca invitat domnul dr.Imbri Emilian, director 
al Departamentului de protocol, relaţii cu publicul şi administrativ din cadrul 
Ministerului  Sănătăţii. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep.dr.Ion Berciu, preşedintele 
comisiei. 

Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 
1.  Informarea săptămânală prezentată de reprezentantul Ministerului  

Sănătăţii , domnul director dr.Imbri Emilian. 
2.  La solicitarea domnului dr.Ion Berciu, preşedintele comisiei, domnul 

director dr.Imbri Emilian prezintă proiectul de Hotărâre de Guvern privind 
înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului.  Domnul director 
arată că medicamentul, ca principalul utilizat pentru vindecarea, ameliorarea şi 
diagnosticarea bolilor, trebuie să îndeplinească condiţii stricte privind calitatea, 
eficacitatea şi singuranţa.  Pentru a satisface aceste cerinţe, organismele 
internaţionale ( organizaţia Mondială a Sănătăţii, Uniunea Europeană şi Convenţia 
Internaţională pentru Recunoaşterea Inspecţiilor  Farmaceutice la care a aderat şi 
România) cât şi toate statele lumii au înfiinţat structuri organizatorice adecvate şi 
au elaborat acte normative speciale pentru fundamentarea unor metode de lucru 
corespunzătoare. 

În  acest context se impune înfiinţarea a Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului în România ca structură organizatorică comparabilă cu instituţii 
similare din Uniunea Europeană.  Agenţia va asigura pe plan intern, instaurarea şi 
menţinerea ordinei şi legalităţii în domeniul medicamentului, la nivel european şi va 
reprezenta,  pe plan internaţional, cu toată autoritatea, interesele medicamentului 
românesc.  Agenţia va fi singura în măsură să elaboreze acte ormative şi să 
modernizeze metodele de lucru, la nivel european. 
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Infiinţarea agenţiei va reprezenta cea mai importantă acţiune concretă de 
reformă în domeniul medicamentului, parte integrantă a reformei sistemului sanitar în 
România să aibă autonomie profesional-administrativă  şi să se autofinanţeze, 

În continuare domnul dep.dr.Ion Berciu, preşedintele comisiei, solictiă 
invitatului să aducă unele precizări şi să răspundă la întrebările membrilor comisiei cu 
principală referire la  ultimele declaraţii ale  domnului dr.Baranyi francisc, ministrul 
sănătăţii. 

Domnul director dr.Imbri Emilian arată că domnul ministru al sănătăţii a 
recunoscut, în ultimele conferinţe de presă, că Legea nr.145/1997 a asigurărilor 
sociale de sănătate trebuie modificată în prevederile referitoare la înfiinaţarea şi 
organizarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate precum şi a caselor judeţene de 
asigurări de sănătate.  În acest sens, domnia sa propune ca, din lipsa prevederii unor  
fonduri în acest scop, conducerile acestor case de asigurări de sănătate să fie numite 
de către Ministerului  Sănătăţii   şi Colegiul Medicilor din România  şi nu alese aşa  
cum se prevede în lege. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu precum şi doamna dep.dr.Bartoş Daniela arată 
că Legea nr.145/1997 prevede modalitatea clară de formare a acestor organe de 
conducere precum şi  posibilităţile de finanţare a primelor alegeri. 

Domnul director dr.imbri Emilian arată că domnul dr. Cinteză preşedintele 
Colegiul Medicilor din România a propus sistemul  de alegeri prin corespondenţă. 

La declaraţiile privind  responsabilitatea membrilor comisiei în elaborarea 
şi implementarea  Legii nr.145/1997 atât  domnul dep.dr.Ion Berciu, domnul 
dep.Cândea Vasile şi domnul dep.prof.Miloş Aurel arată că responsabilitatea 
implementării sistemului de asigurări de sănătate revine exclusiv aşa cum se prevede 
şi în lege, Ministerului Sănătăţii, iar nemulţumirile exprimate de domnul ministru al 
sănătăţii sunt inexacte  şi tardive. 

În continuare domnul director dr.Imbri Emilian, arată că,  deşi   la 1 iulie 
va intra în vigoare contractul cadru, medicii vor fi  plătiţi tot în sistem bugetar până la 
finele anului 1998. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel afirmă că în Ministerul Sănătăţii  este o 
mare dezorganizare şi că ministrul sănătăţii nu şi-a ţinut promisiunile făcute în 
privinţa procesului de privatizare şi nici în reglementările privind farmaciile şi 
regimul medicamentelor. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu a propus şi comisia a fost de acord  în 
unanimitate ca, săptămâna care urmează, să fie invitat la comisie pentru precizări 
domnul dr.Baranyi Francisc ministrul sănătăţii. 

În vederea acestei  audieri comisia se va întruni în ziua de luni pentru a se 
pune  de acord îm privinţa tematicii acestor discuţii. 

În final domnul dep.dr.Cândea Vasile a subliniat faptul că trtebuie 
asigurată o atmosferă de colaborare şi de lucru cu Ministerul Sănătăţii .  Dacă aceste 
condiţii se vor îndeplini procesul legislativ va avea de câştigat. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dep.dr.Ion Berciu 

 


