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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din ziua de 18 martie 2008 

 
 
 
 Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 18.03.2008, între orele 8,30-18,30, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Continuarea audierilor  privind privatizarea companiei 

Antibiotice S.A. Iaşi. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 

69/2000 (PLx 84/2008). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007 (Plx 

87/2008). 
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4. Diverse. 

5. Studiu individual. 

 

Lucrările comisie  au fost deschise de către 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, supunând la vot 

ordinea de zi care a fost adoptată în unanimitate. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat, în cadrul anchetei parlamentare, la audierile cu 

privire la privatizarea Societăţii Comerciale Antibiotice S.A. Iaşi. 

La lucrările comisiei participă în calitate de invitaţi: dl. 

Teodor Atanasiu, preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea 

Activelor Statului; dl.Eugen Teodorovici, secretar de stat  la 

Ministerul Economiei şi Finanţelor; dl. Flavius Pop, director 

general al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului; dna 

Mariana Bala, director la Ministerul Economiei şi Finanţelor; dna 

Cucu Boni, director general adjunct la Ministerul Economiei şi 

Finanţelor; dl. Andrei Gheorghe, consilier juridic la Ministerul 

Justiţiei. 

Prezentele audieri, din cadrul anchetei parlamentare, au avut 

drept scop clarificarea unor aspecte deosebit de importante privind: 

- dacă, prin Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat 

(PSAL), componenta  „Privatizarea societăţilor comerciale cu 

capital majoritar de stat”, se prevede, în mod explicit, 
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obligativitatea privatizării Societăţii Comerciale Antibiotice S.A. 

Iaşi, precum şi metoda de privatizare ce urma a se aplica; Acordul 

PSAL 1 semnat în anul 2000, cuprindea şi S.C. Antibiotice S.A. 

Iaşi; în anul 2002 Societatea  Comercială Antibiotice S.A. Iaşi a 

fost scoasă de pe listă şi a fost trecută în patrimoniul Ministerului 

Sănătăţii Publice pentru ca, în anul 2005, să reapară la privatizare 

în portofoliul AVAS. De ce S.C. Antibiotice S.A. Iaşi a fost scoasă 

din Programul PSAL 1; 

- dacă există o reglementare a Uniunii Europene care obligă 

ţările membre la privatizări punctuale; 

- care au fost motivele în baza cărora s-a procedat la 

suspendarea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale 

Antibiotice S.A. Iaşi şi care a fost temeiul juridic pe care l-a 

invocat AVAS atunci când a afirmat că nu are nevoie de o hotărâre 

a Guvernului pentru a privatiza S.C. Antibiotice S.A. Iaşi; 

- cum se vor recupera cheltuielile aferente cu activitatea de 

publicitate a acestei privatizări, care, din informaţiile deţinute, 

depăşesc suma de un milion de euro; 

- dacă există o apreciere a Ministerului Economiei şi 

Finanţelor referitor  la relaţia Ministerului Economiei şi Finanţelor 

– S.C. Antibiotice S.A. Iaşi ca şi contribuabil; 

-  care este valoarea la export a societăţii şi de ce s-a întârziat 

atât de mult demararea procedurii de privatizare a S.C. Antibiotice 

S.A. Iaşi; 
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-    care a fost suma plătită consultantului financiar şi casei de 

avocatură care a asigurat consultanţa juridică; consultantul 

financiar fiind angajat cu 6 zile înainte de începerea procedurii de 

privatizare; 

-   care au fost criteriile de alegere a metodei de privatizare 

prin licitaţie cu strigare, având în vedere că firma de consultanţă a 

recomandat altă metodă de privatizare şi anume negociere pe bază 

de ofertă preliminară neangajantă; 

-   care a fost modul de calcul al preţului pe acţiune. 

În urma audierilor şi a discuţiilor care le-au precedat, s-au 

desprins următoarele principale concluzii: 

 - Nu există nici un fel de reglementări ale Uniunii Europene 

care să oblige ţările membre la privatizări punctuale şi în 

consecinţă nu există constrângeri europene. 

-  Având în vedere importanţa economică şi socială deosebită 

a producătorului de medicamente Antibiotice Iaşi, în şedinţa din 27 

februarie 2008, Guvernul  a decis, printr-o hotărâre, să abroge art. 

2 din Hotărârea Guvernului nr. 1400/2007 pentru abrogarea  

Hotărârii Guvernului nr.794/2000 privind strategia de privatizare a 

S.C. Antibiotice S.A. Iaşi; decizia  Guvernului se bazează pe 

sentinţa nr. 28/CA/7 februarie 2008 a Curţii de Apel Iaşi, Secţia de 

Contencios Administrativ şi Fiscal, împotriva privatizării societăţii 

prin metoda licitaţiei cu strigare. 
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- Un alt aspect se referă la procedura de privatizare; în opinia 

AVAS, societatea trebuie privatizată fiind vorba de o decizie 

economică. Demararea procedurii de privatizare a S.C. Antibiotice 

S.A. Iaşi a început în anul 2007 odată cu numirea actualului 

preşedinte AVAS. Continuarea emiterii reclamei, după sentinţa 

Curţii de Apel Iaşi a fost legală având în vedere că decizia 

privatizării s-a luat în mod legal pe baza Legii nr. 137/2002. 

- Până în prezent, în opinia AVAS, plata sumei de 250.000 

euro către consultantul financiar şi a sumei de 280.000 euro către 

consultantul juridic nu s-a făcut, întrucât a apărut decizia de 

suspendare a privatizării, iar  valoarea unei acţiuni (2 ron) s-a 

calculat în funcţie de preţul de evaluare şi cel de la bursă.  

- În ceea ce priveşte  alegerea metodei de privatizare licitaţie 

cu strigare, reprezentantul AVAS a arătat că negocierea pe ofertă 

preliminară neangajantă nu se regăseşte în legislaţia română, iar 

vânzarea pe bursă nu este avantajoasă din punct de vedere a 

deţinerii pachetului investiţional; forma de asociere este posibilă 

însă este necesară elaborarea a o serie de norme pentru aplicarea 

acesteia; 

 -  În cazul de faţă, în opinia comisiei metoda de privatizare 

prin licitaţie cu strigare, care permite, după adjudecare un contract 

cu negocieri şi condiţii, s-a dovedit a fi necorespunzătoare, statul 

nefiind în măsură să cunoască care va fi destinaţia ulterioară a 

obiectivului adjudecat prin licitaţie cu strigare, întrucât 
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cumpărătorul poate refuza condiţiile cerute la negocieri; s-a relevat 

faptul că, Societatea Antibiotice Iaşi are în proprietate un teren  

aferent de 40 ha într-o zonă rezidenţială, la care preţul de vânzare 

depăşeşte 1000 euro/mp; în plus, în avizul său, Ministerul Justiţiei 

a recomandat, în scris, reanalizarea metodei de privatizare (licitaţie 

cu strigare) pentru a se evita paralelismul legislativ (Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 88/1997); există şi o altă formă - prin 

asociere, caz în care s-ar asigura rolul strategic al societăţii prin 

producerea de produse medicamentoase esenţiale precum insulina 

şi produsele farmaceutice  necesare în caz de calamităţi şi 

epidemii; 

 - Experienţele privatizării fabricilor de medicamente din 

România arată că, o mare parte dintre aceste fabrici şi-au restrâns 

substanţial activitatea (Sicomed, Terapia, etc.), iar altele au fost 

închise; trebuie să se aibă în vedere faptul că Antibiotice Iaşi S.A. 

este, în prezent, singurul producător de antibiotice din România şi 

din acest punct de vedere are o importanţă strategică; într-o situaţie 

similară s-a ajuns la situaţia, nedorită, în care Gerovitalul nu se mai 

fabrică în România, ci în SUA; 

  - În opinia membrilor comisiei, în situaţia în care se va 

opta pentru privatizarea S.C. Antibiotice S.A. Iaşi, aceasta trebuie 

să se facă în interesul ţării şi, implicit, a sistemului sanitar, printr-

un contract de privatizare, preferabil prin asociere sau negociere pe 

ofertă preliminară neangajantă care să cuprindă o serie de clauze. 
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 Realizarea la S.C. Antibiotice S.A. Iaşi a unor noi produse 

medicamentoase, de top, precum insulina, reprezintă un deziderat 

pentru multe dintre ţările Uniunii Europene, în special pentru 

România. 

 Comisia a hotărât, în unanimitate, că este necesară o analiză 

aprofundată a modului de privatizare a S.C. Antibiotice S.A. Iaşi 

pentru a găsi cea mai bună soluţie. În acest sens comisia apreciază 

că există 2 variante avantajoase pentru  sistemul de sănătate şi 

anume: fie modificarea legislaţiei prin introducerea în Legea 

privatizării a metodei de privatizare prin negociere pe ofertă 

preliminară  neangajantă, fie prin trecerea S.C. Antibiotice S.A. 

Iaşi în patrimoniul Ministerului Sănătăţii Publice şi asocierea cu un 

investitor care să accepte condiţiile impuse de partea română; 

-  Comisia pentru sănătate şi familie, întrunită în calitate de 

comisie de anchetă, a hotărât, în unanimitate, continuarea 

audierilor şi discuţiilor în luna aprilie. 

 

La punctul doi al ordinii de zi comisia a procedat la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 (PLx 

84/2008) adoptat de Senat în şedinţa din 25 februarie 2008. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare amendarea 

Legii nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, propunându-se, 

în principal ca la desfăşurarea competiţiilor sportive oficiale pe 
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ramuri de sport, să se asigure prezenţa a cel puţin unei echipe de 

prim ajutor calificat, care utilizează ambulanţe tip B, conform 

standardelor şi normelor naţionale şi europene în vigoare. 

Cheltuielile prezenţei echipei de prim ajutor calificat vor fi 

suportate de organizatori. 

În urma dezbaterilor comisia a hotărât, în unanimitate, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 (PLx 

84/2008), în forma înaintată de Senat. 

 

 

La punctul trei al ordinii de zi, comisia a procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 

privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007 (Plx 87/2008), 

respinsă de Senat în şedinţa din 25 februarie 2008. 

Prin această iniţiativă legislativă se propune amendarea art. 1 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, în sensul ca 

indemnizaţia pentru creşterea copilului să se acorde în cuantum net 

de 85% din ultimul salariu net obţinut anterior datei naşterii 

copilului, dar nu mai puţin de 800 lei, păstrându-se condiţia ca în 

ultimul an anterior datei naşterii copilului să se realizeze venituri 
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profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor  

Codului fiscal.  

Comisia a apreciat că este necesară o creştere treptată a 

natalităţii, iar aceasta nu poate fi susţinută decât prin politici de 

protecţie socială activă în direcţia sprijinirii familiei. 

În urma dezbaterilor comisia a hotărât, în unanimitate, 

avizarea favorabilă a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 

privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007 (Plx 87/2008) în 

forma înaintată de iniţiatori. 

 

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

probleme privind activitatea curentă a comisiei. 

 

La punctul al cinci al ordinii de zi, comisia a procedat la 

studiu individual asupra proiectelor de legi şi propunerilor 

legislative înscrise în agenda comisiei. 

 

La lucrările comisiei din ziua de 18.03.2008 au participat 15 

deputaţi, neînregistrându-se absenţe: 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) , 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan               ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Movilă Petre                   ( Grup Parlamentar al PD-L), 
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dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PD-L) , 

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR), 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD-L ) , 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ),  

dl.dep.dr.Nechita Aurel   ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Rădulescu Cristian              ( Grup Parlamentar al PD-L ), 

dl.dep.Burnei Ion                     (Grup Parlamentar al PSD), 

dl.dep. Ciontu Corneliu            (Grup Parlamentar al PC). 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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