
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                       Nr. 28/346/ 24  aprilie 2002

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele de 23  şi 24.04.2002   

La lucrările comisiei sunt prezenţi 11 deputaţi, fiind absenţi motivat 3

deputaţi.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi:

- dl.prof.dr.Ion Fulga, preşedinte al Agenţiei Naţionale a

Medicamentului ;

- doamna farm. Felicia Gâtlan, director general al Direcţiei Generale

Farmaceutice din Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.dr.Liviu Dragoş,

vicepreşedintele comisiei .

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  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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3. Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea

Legii nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România.

4. Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea

Legii nr.81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România .

5. Dezbaterea proiectului 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.dr.Liviu Dragoş, vicepreşedintele comisiei a reamintit că au fost

difuzate membrilor comisiei materialele documentare privind Regulamentul

pentru combaterea bolilor venerice în România din anul 1933, Legea sanitară

nr.604/1943 şi Legea legalizării prostituţiei din Ungaria. Domnia sa apreciază că

aceste acte normative reglementează , pe de o parte, măsurile privind profilaxia

bolilor venerice, obligativitatea tratamentului pentru cei suferinzi de aceste boli

şi instituirea sancţiunilor aplicabile în domeniu, iar pe de altă parte conţin

reglementări privind legalizarea prostituţiei.

Necesitatea promovării propunerii legislative privind controlul bolilor cu

transmitere sexuală (BTS) şi SIDA este reală şi rezidă tocmai din proliferarea,

fără precedent, a bolilor cu transmitere sexuală şi SIDA. Plecând de la acest

considerent, domnia sa apreciază că, sub aspectul conţinutului, propunerea

legislativă trebuie modificată substanţial, punându-se accentul pe măsurile de

prevenire şi combatere a acestor boli. Referitor la prevederile privind prostituţia,

acestea trebuie să se rezume la unul sau două articole prin care să se

dezincrimineze prostituţia.

Doamna dep.Constanţa Popa a arătat că propunerea legislativă trebuie

îmbunătăţită substanţial, punându-se accentul pe importanţa controlului bolilor

cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA şi, în consecinţă, propune acordarea unei

perioade suplimentare de timp pentru reformularea textului acestei iniţiative.
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Doamna dep.dr.Ana Florea recomandă iniţiatorului ca, în reformularea

textului propunerii legislative, să se ţină seama de propunerile concrete rezultate

în urma audierilor care au avut loc, precum şi de punctele de vedere oficiale ale

Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Ministerului de Interne.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş, vicepreşedintele comisiei, propune comisiei

amânarea dezbaterilor asupra acestei propuneri legislative pentru următoarea

şedinţă a comisiei. Comisia este de acord, în unanimitate, cu această propunere.

La punctul 2 al ordinii de zi , comisia a trecut la examinarea proiectului

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/1998

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a

Medicamentului.

Dl.prof.dr.Ion Fulga arată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

125/1998 şi-a dovedit funcţionalitatea dar, după cum se poate observa şi din

propunerile înaintate de către Agenţia Naţională a Medicamentului , este necesar

ca aceasta să fie îmbunătăţită.

Referindu-se la textul art.1 alin.(2), domnia sa menţionează că, aşa după

cum funcţionează Agenţia Naţională a Medicamentului , toate hotărârile

Consiliului de administraţie şi Consiliului ştiinţific se transmit obligatoriu

Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi nu se pot pune în aplicare decât după

aprobarea lor de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

La alin.(3) al aceluiaşi articol, se prevede că Agenţia Naţională a

Medicamentului poate înfiinţa agenţii teritoriale, fără personalitate juridică, prin

reorganizarea actualelor laboratoare teritoriale ale Institutului pentru Controlul

de Stat al Medicamentului şi Cercetări Farmaceutice. Numai unele dintre aceste

laboratoare vor deveni agenţii teritoriale, iar celelalte laboratoare teritoriale se

vor transforma în agenţii de control şi inspecţie. Acest lucru rezidă din faptul că

este exagerat ca Agenţia Naţională a Medicamentului să deţină unităţi teritoriale

în fiecare judeţ.



4

În vederea cuprinderii întregului sector de responsabilităţi al Agenţiei

Naţionale a Medicamentului , aşa după cum se deduce din propunerea formulată

de Agenţia Naţională a Medicamentului la art.2, această instituţie asigură

realizarea politicii statului în domeniul controlului complex al calităţii,

eficacităţii şi siguranţei produselor medicamentoase de uz uman, contribuind la

promovarea sănătăţii şi siguranţei populaţiei.

Doamna farm.Felicia Gâtlan intervine şi subliniază că, principala

prioritate a Agenţiei Naţionale a Medicamentului trebuie să fie calitatea,

eficacitatea şi siguranţa neputând să fie evaluate cu precizie.

În replică, dl.prof.dr.Ion Fulga precizează că eficacitatea şi siguranţa

sunt probleme majore şi pot fi evaluate prin studii, prin farmacovigilenţă, etc.

În continuare, dl.prof.dr.Ion Fulga arată că, la art.3, Ministerul Sănătăţii

şi Familiei propune o reformulare mai amplă privind eliberarea autorizaţiei de

punere pe piaţă pentru medicamente româneşti şi din import şi prin eliberarea

autorizaţiei pentru materii prime de uz farmaceutic fabricate în România.

Termenul de produs medicamentos, în opinia domniei sale, este suficient şi se

află în corelare cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1998.

Referindu-se la atribuţiile Agenţiei Naţionale a Medicamentului,

prevăzute la art.4 lit.a), dl.prof.dr.Ion Fulga arată că este firesc şi normal ca

publicarea în Monitorul Oficial al României a normelor, instrucţiunilor şi a altor

reglementări vizând asigurarea calităţii, eficacităţii şi siguranţei produselor

medicamentoase să se facă de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi nu de către

Agenţia Naţională a Medicamentului , care este o instituţie subordonată.

Doamna farm.Felicia Gâtlan intervine şi arată că, de fapt, Agenţia

Naţională a Medicamentului suportă doar cheltuielile legate de publicarea

acestor acte administrative, deoarece Ministerul Sănătăţii şi Familiei nu dispune

de fondurile necesare pentru această activitate.

La lit.f) a art.4 , Agenţia Naţională a Medicamentului a propus să se

precizzeze că Buletinul Informativ al Agenţiei Naţionale a Medicamentului este
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publicaţia oficială a Agenţiei Naţionale a Medicamentului , prin corelare cu

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1998.

Doamna farm.Felicia Gâtlan intervine şi subliniază că singura publicaţie

oficială este Monitorul Oficial al României, precizarea propusă nefiind necesară.

La lit.n) a aceluiaşi articol , Ministerul Sănătăţii şi Familiei a propus ca

hotărârile cu privire la suspendarea, retragerea sau modificarea, după caz, a

autorizaţiilor pentru produsele medicamentoase să fie comunicate imediat

Ministerului Sănătăţii şi Familiei . Textul din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 125/1998 prevedea un termen de 5 zile.

Referindu-se la această propunere, dl.prof.dr.Ion Fulga arată că termenul

de �imediat� este nedefinit şi poate produse confuzie. Este necesar ca acest

termen, oricât ar fi de scurt, să fie cuantificat.

În continuare, la finalul art.4, Agenţia Naţională a Medicamentului a

propus să se introducă un nou text, ca lit.r1) cu cuprinsul �alte activităţi�.

Această completare este motivată de faptul că activitatea Agenţiei Naţionale a

Medicamentului este complexă şi nu poate fi epuizată prin această enumerare de

atribuţii.

În replică, doamna farm.Felicia Gâtlan susţine propunerea Ministerului

Sănătăţii şi Familiei de introducere a unui nou text, ca lit.s), prin care Agenţia

Naţională a Medicamentului �desfăşoară alte activităţi specifice domeniului

medicamentului precum şi cele dipuse de Ministerul Sănătăţii şi Familiei �, fiind

o unitate subordonată Ministerului Sănătăţii şi Familiei, iar activităţile pe care le

desfăşoară trebuie să fie cunoscute şi avizate de către minister.

Referindu-se la propunerea Ministerului Sănătăţii şi Familiei ,

dl.prof.dr.Ion Fulga arată că, în situaţia în care comisia va adopta această

soluţie, la finalul textului ar trebui să se adauge menţiunea �în domeniul de

activitate al Agenţiei Naţionale a Medicamentului �, pentru o exprimare mai

clară a acestor atribuţii.
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În continuare, se ia în discuţie textul art.6 cu privire la organele de

conducere ale Agenţiei Naţionale a Medicamentului .

Ministerul Sănătăţii şi Familiei a propus, pentru eficientizarea activităţii,

înfiinţarea funcţiei de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale a Medicamentului .

Dl.prof.dr.Ion Fulga menţionează că, din experienţa celor 4 ani care s-au

scurs de la înfiinţarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului , nu a fost resimţită

necesitatea postului de vicepreşedinte. Domnia sa susţine textul art.6 din

ordonanţă.

În continuare, dl.prof.dr.Ion Fulga arată că, pentru a asigura o stabilitate

mai mare a Consiliului de administraţie, Agenţia Naţională a Medicamentului a

propus o structură mai simplă şi funcţională din care fac parte reprezentanţi ai

Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi

Agenţiei Naţionale a Medicamentului , care să fie membri de drept ai acestui

consiliu. Formularea propusă de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei este mult

mai largă şi cuprinde şi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice şi

Ministerului Industriei şi Resurselor.

S-a trecut, în continuare, la examinarea art.8 care prevede atribuţiile

Consiliului de administraţie.

După cum arată dl.prof.dr.Ion Fulga , Agenţia Naţională a

Medicamentului a propus ca, la lit.c), Consiliul de administraţie să fie  abilitat să

aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli. De asemenea, la lit.e), Consiliul de

administraţie aprobă tarife  şi tarife de urgenţă pentru activităţile desfăşurate de

Agenţia Naţională a Medicamentului , precum şi valoarea cotizaţiei de

menţinere în vigoare a autorizaţiilor de punere pe piaţă. Aceste cotizaţii asigură

bugetul necesar desfăşurării tuturor activităţilor,  în condiţiile în care se doreşte

ca Agenţia Naţională a Medicamentului să funcţioneze în regim extrabugetar.

Doamna farm.Felicia Gâtlan îşi exprimă dezacordul cu impunerea

acestor cotizaţii, mai ales datorită faptului că în Comunitatea Europeană nu

există reglementări în acest sens.
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Dl.dep.farm.Ion Burnei şi dl.dep.Petre Naidin susţin propunerea

Agenţiei Naţionale a Medicamentului .

Asupra art.9 nu au fost făcute intervenţii.

Referindu-se la propunerile Ministerului Sănătăţii şi Familiei , care au ca

obiect art.10 alin.(1), dl.prof.dr.Ion Fulga arată că nu este de acord cu

propunerea ca preşedintele Agenţiei Naţionale a Medicamentului să fie, în

acelaşi timp, membru al Consiliului ştiinţific. Domnia sa subliniază că nu este

bine ca preşedintele Agenţiei Naţionale a Medicamentului să monopolizeze

toată activitatea acestei instituţii. De asemenea, Ministerul Sănătăţii şi Familiei a

propus să se introducă  şi 3 reprezentanţi ai industriei farmaceutice, competenţi

în diferite domenii ale cercetării farmaceutice. Această ultimă propunere va

produce un conflict de interese.

Domnia sa susţine componenţa Consiliului ştiinţific prevăzută

ordonanţă, la care să se adauge un medic epidemiolog şi un medic imunolog.

Referindu-se la propunerea Ministerului Sănătăţii şi Familiei care

vizează componenţa Consiliului ştiinţific, dl.dep.dr.Ludovic Abiţei  solicită ca să

se pună la dispoziţia comisiei reglementările internaţionale în domeniu, care să

fie în măsură să ateste această structură.

De asemenea, referindu-se la textul de la alin. (1) al art.10, dl.dep.Petre

Naidin susţine soluţia adoptată de către Senat, la care să se adauge, în text, un

reprezentant al Asociaţiei producătorilor internaţionali de medicamente şi un

reprezentant al Asociaţiei producătorilor români de medicamente.

Asupra alin.(2) � (10) ale  art.10 nu au fost făcute intervenţii.

La art.11, referindu-se la propunerea Ministerului Sănătăţii şi Familiei,

dl.prof.dr.Ion Fulga arată că, componenţa şi mandatul membrilor Consiliului de

administraţie şi a Consiliului ştiinţific nu trebuie să fie aprobată de către

Ministerul Sănătăţii şi Familiei , pentru o perioadă de 3 ani, deoarece aceştia

sunt membri de drept.
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În continuare, dl.dep.dr.Ludovic Abiţei face referire la propunerea

Ministerului Sănătăţii şi Familiei de la art.12. Domnia sa apreciază că membrii

Consiliului ştiinţific şi ai Consiliului de administraţie trebuie să primească o

indemnizaţie de şedinţă în sumă de 20 % din salariul de bază al preşedintelui.

Aceeaşi opinie o exprimă şi dl.dep.dr.Liviu Dragoş, vicepreşedintele

comisiei .

La alin.(1) al art.13,  dl.prof.dr.Ion Fulga a prezentat propunerea

Agenţiei Naţionale a Medicamentului . Astfel, pentru corelare cu mandatul

celorlaţi membrii ai Consiliului ştiinţific, preşedintele Agenţiei Naţionale a

Medicamentului este numit prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, pe o

perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului.

O poziţie contrară o exprimă doamna farm.Felicia Gâtlan care

subliniază că aceste funcţii sunt eligibile şi, în  concluzie, nu se poate acorda un

mandat pe o perioadă fixă.

Asupra alin.(2) � (4) ale art.13 nu au fost făcute intervenţii.

La alin.(1) al art.14, Agenţia Naţională a Medicamentului a propus ca

finanţarea să se realizeze, în exclusivitate, din venituri extrabugetare, experienţa

dovedind că acest lucru este perfect posibil. În consecinţă, textul de la alin.(3) al

aceluiaşi articol nu mai este necesar.

Referindu-se la textul art.15, dl.prof.dr.Ion Fulga a propus următoarea

reformulare:

�Art.15. � Angajarea, promovarea şi salarizarea personalului Agenţiei

Naţionale a Medicamentului se fac potrivit legii.�

În aceste condiţii, textul de la alin.(2) nu mai are obiect.

Asupra art.16 şi 17 nu au fost făcute intervenţii.

În finalul discuţiilor de la acest punct al ordinii de zi , dl.dep.dr.Liviu

Dragoş, vicepreşedintele comisiei a propus amânarea dezbaterilor pe articole

pentru următoarea şedinţă a comisiei.
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La punctul 3 al ordinii de zi comisia a trecut la examinarea proiectului de

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.74/1995 privind exercitarea

profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului

Medicilor din România .

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş, vicepreşedintele comisiei a apreciat necesitatea

promovării proiectului de lege care include, ca element de noutate, permisiunea

exercitării profesiunii de medic pe teritoriul României pentru cetăţenii străini, în

vederea realizării corelării cu legislaţia europeană în materie.

Articolele 1 şi 5 din Lege nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de

medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din

România la care face referire prezentul proiect de lege, reglementează condiţiile

în care se exercită profesiunea de medic în România şi anume obligativitatea

deţinerii cetăţeniei române şi a stabilirii domiciliului în România. Ori, conform

Tratatului de Constituire a Comunităţii Europene se interzice orice tratament

discriminatoriu bazat pe naţionalitate, cu privire la dreptul de stabilire şi de

furnizare a serviciilor medicale, pe teritoriul statelor comunitare. În acest sens,

având în vedere demersurile României de aderare la Uniunea Europeană şi

pentru a asigura libera circulaţie a lucrătorilor din Comunitatea Europeană,

precum şi dreptul de stabilire a acestora, se impune modificarea şi completarea

Legii nr.74/1995 privind privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, prin proiectul de

lege aflat în discuţie.

Acest punct de vedere a fost însuşit şi susţinut şi de către dl.dep.farm.Ion

Burnei  care apreciază că proiectul de lege reprezintă un pas important care se

încadrează în cadrul eforturilor României de integrare în Comunitatea

Europeană.

Doamna dep.Iulia Pataki susţine ca dezbaterile asupra acestui proiect de

lege, ca şi a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii

nr.81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înfiinţarea, organizarea
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şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România trebuie să fie amânate,

deoarece este necesar să se cunoască punctul de vedere al Ministerului Integrării

Europene asupra art.5 alin.(3), care prevede că medicii, cetăţeni români cu

domiciliul în străinătate şi medicii cetăţeni străini , nemembrii ai Colegiului

Medicilor din România au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi medicii români,

membrii ai Colegiului Medicilor din România . Punctul de vedere al iniţiatorului

asupra acestui articol a fost impus de Ministerul Justiţiei, în conformitate cu

Tratatul de Constituire a Comunităţii Europene, care interzice orice tratament

discriminatoriu bazat pe criterii de naţionalitate.

Aceeaşi opinie este susţinută şi de dl.dep.dr.Ludovic Abiţei şi

dl.dep.Petre Naidin , care solicită de la Ministerul Integrării Europene

documentaţia de poziţie privind libera circulaţie a lucrătorilor.

În consecinţă, dezbaterile de la punctul 3 şi 4 ale ordinii de zi au fost

amânate pentru următoarea şedinţă a comisiei.

VICEPREŞEDINTE,

DEP.DR.DRAGOŞ IULIU LIVIU
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