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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, fiind absent 

motivat 1 deputat. 

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitaţi, domnul 

Cristian Anton Irimie, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Sănătăţii, 

domnul Nicolae Lucian Duţă, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate, doamna Simona Melnic, doamna Lavinia Berciu, doamna 

Ioana Toneu, domnul Daniel Popescu, domnul Dan Zaharescu, domnul 

Roberto Musneci, domnul Octavian Rusu şi domnul Morega Dominic, 

reprezentanţi ai Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de 

Medicamente. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de  voturi pentru următoarea 

ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2009 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
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domeniul sănătăţii ( PL x 495/2009), sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2009 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PL x 680/2009). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2009 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii        (PLx 495/2009), sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, informează că, în 

urma dezbaterilor care au avut loc în şedinţa precedentă, au fost depuse o 

serie de amendamente care vizează, în principal: 

- completarea ordonanţei de urgenţă cu prevederi care să înlăture 

discriminarea creată între managerii de spital şi managerii generali de 

servicii de ambulanţă; 

- lărgirea bazei de selecţie pentru funcţia de manager de spital 

prin eliminarea tipului de studii superioare; 

- completarea unor prevederi referitoare la incompatibilităţi şi la 

derularea contractului de management în exercitarea funcţiei.  

Asupra titlului legii nu au fost făcute intervenţii, fiind votat în 

unanimitate. 

Articolul unic din lege, devine articolul I, ca urmare a 

introducerii în lege a unui nou articol, ca articolul II. 
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Asupra titlului ordonanţei de urgenţă şi a art.I nu au fost făcute 

intervenţii, fiind votate în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian propune completarea amendamentului 

dl.dep.dr.Călin Potor, privind modificarea textului art.11, alin.(15) lit.a) 

din Legea nr.264/2007, cu sintagma „în aceeaşi unitate sanitară”, pentru 

corelare cu amendamentul propus la art.180, alin.(1) lit.a). 

Amendamentul vizează înlăturarea discriminării create între 

managerii de spital şi  managerii generali de servicii judeţene de 

ambulanţă. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.prof.dr.Florian 

Popa şi reprezentantul Ministerului Sănătăţii. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian propune modificarea şi completarea 

art.178 alin.(2) din ordonanţa de urgenţă pentru eliminarea discriminărilor 

privind tipul de studii superioare. De asemenea, se deschide calea către 

funcţia de manager de spital a unor manageri cu studii manageriale 

solide.  

Amendamentul este susţinut şi de către dl.dep.prof.dr.Florian 

Popa şi dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu. 

Amendamentul dl.dep.dr.Horia Cristian este adoptat în 

unanimitate prin adăugarea sintagmei „medical”, după sintagma 

„instituţie de învăţământ superior”. 

La art.178, alin.(21) din ordonanţa de urgenţă dl.dep.dr.Horia 

Cristian a formulat un amendament prin care şi directorul medical din 

spitalele clinice trebuie să fie cadru universitar sau medic primar.  

Dl.dr.Cristian Anton Irimie subliniază că această completare 

încalcă dispoziţiile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică 

legislativă, deoarece această prevedere se regăseşte în Legea nr.95/2006 

şi nu face obiectul prezentei ordonanţe. 
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Dl.dep.Petre Movilă, intervine şi precizează că, din punct de 

vedere al tehnicii legislative, această completare nu poate fi introdusă 

decât printr-o altă iniţiativă legislativă. 

În aceste condiţii, dl.dep.dr.Horia Cristian propune abrogarea 

textului art.178 alin.(21) din ordonanţă. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa nu este de acord cu abrogarea acestui 

alineat, deoarece, spitalul universitar are un specific aparte şi trebuie să 

dispună de o conducere profesionistă. 

Cu 11 voturi pentru, 1 împotrivă şi 4 abţineri, amendamentul a 

fost respins, fiind adoptat textul din ordonanţă. 

Asupra alin.(5) al art.178 din ordonanţă nu au fost formulate 

amendamente, fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian, a depus un amendament la art.180 

alin.(1) lit.a), prin care managerul poate presta activitate medicală dar 

numai în spitalul în care este manager. 

Comisia a adoptat în unanimitate acest amendament. 

La art.180 alin.(5) din ordonanţă, dl.dep.dr.Ghiţă Eftimie şi 

dl.dep.dr.Horia Cristian şi-au retras amendamentele, textul fiind votat, în 

unanimitate, în forma prezentată în ordonanţă. 

De asemenea, dl.dep.dr.Horia Cristian, şi-a retras amendamentul 

care viza completarea alin.(6) al art.183, care a fost votat în unanimitate 

în forma din ordonanţă. 

La art.1833 , Comisia pentru muncă şi protecţie socială a propus 

abrogarea lit.o). 

Referindu-se la art.1833 din ordonanţă, dl.dr.Cristian Anton 

Irimie precizează că Ministerul Sănătăţii se pronunţă pentru menţinerea 

textului lit.o), pentru evitarea eventualelor abuzuri ce pot fi comise de 

către managerii de spital. 
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Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în unanimitate, 

menţinerea, în corpul ordonanţei a textului lit.o). 

Comisia a adoptat, în unanimitate, textul Art.II din ordonanţă. 

Pentru a înlătura discriminarea creată între managerii de spital şi 

managerii generali de servicii de ambulanţă judeţene şi ai municipiului 

Bucureşti, Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în unanimitate, 

introducerea în legea de aprobare a unui nou articol, Art.II. 

În finalul acestor dezbateri, cu 15 voturi pentru. 1 împotrivă şi 1 

abţinere, Comisia pentru sănătate şi familie a adoptat proiectul de lege, cu 

amendamentele prezentate, care vor face obiectul raportului preliminar, 

urmând a fi înaintat Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2009 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PLx 680/2009). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în sensul autorizării 

caselor de asigurări de sănătate şi Casa Naţională de asigurări de sănătate 

să încheie în anul 2009 angajamentele legale suplimentare pentru servicii 

medicale şi medicamentele, cu termen de plată în anul 2010, în limita 

sumei de 2800 milioane lei. 

Pentru suplimentarea surselor de finanţare a sistemului public de 

sănătate, prin normă se propune folosirea sistemului de „clawback”, astfel 

că producătorii de medicamente prezenţi pe piaţa românească, prin 

intermediul deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a 

medicamentelor, participă trimestrial cu o contribuţie calculată în funcţie 
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de volumul veniturilor realizate. Persoanele juridice care nu îşi 

îndeplinesc obligaţia de plată pierd dreptul de a li se deconta din Fondul 

Naţional Unic de Asigurări Sociale contravaloarea medicamentelor 

comercializate. 

De asemenea, în Legea 95/2006 se introduc unele prevederi care 

vizează condiţiile privind ocuparea funcţiei de director coordonator şi 

director coordonator adjunct în cadrul direcţiilor de sănătate publică 

judeţene şi a municipiului Bucureşti. 

Senatul a adoptat prezentul proiect de lege cu abrogarea 

punctelor 5-8 din ordonanţa de urgenţă, respectiv prin eliminarea tuturor 

prevederilor referitoare la aplicarea sistemului de „clawback”. 

Proiectul de lege a primit aviz favorabil din partea Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi şi a Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci. 

Consiliul Concurenţei, ca urmare a solicitării ARPIM, a emis un 

punct de vedere cu privire la posibilele distorsiuni ale concurenţei care ar 

putea fi generate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.104/2009. 

Domnia sa informează că, ARPIM propune o serie de modificări 

şi completări ale ordonanţei de urgenţă având la bază următoarele 

principii: 

- se aplică doar la valoarea plătită de FNUAS şi nu la valoarea 

vânzărilor companiilor; 

- exporturile paralele nu trebuie impozitate producătorilor; 

- coplata pacienţilor nu trebuie impozitată producătorilor; 

- marjele de distribuţie şi farmacie nu trebuie impozitate 

producătorilor;  

- se aplică doar ca procent din creşterea cheltuielilor FNUAS; 

- nu se aplică produselor nou intrate pe piaţă; 
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- creşterea de la zero este egală cu suma totală; 

- banii colectaţi se virează doar la CNAS şi se folosesc doar 

pentru medicamente; 

- procentul aplicat este progresiv cu creşterea fiecărei companii 

faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior; 

- termenele de plată ale producătorilor către FNUAS trebuie să 

fie similare cu cele ale FNUAS către farmacii. 

Dl.Dan Zaharescu menţionează că industria farmaceutică asigură 

funcţionarea sistemului medical, iar sistemul clawback reprezintă o 

suplimentare a surselor de finanţare. Creşterea progresivă a contribuţiei 

trebuie ajustată în conformitate cu nevoia de creştere a consumului de 

medicamente pe cap de locuitor precum şi cu grilele şi procedurile 

specifice de impunere, eliminându-se discrepanţele nelegitime. Condiţiile 

economice sunt dificile, atât pentru sistemul sanitar cât şi pentru 

producători. În situaţia în care nu va fi admisă forma adoptată de către 

Senat şi nu va fi introdus sistemul de clawback, începând din trimestrul 

II, accesul la medicamente al populaţiei nu va mai putea fi garantat. 

Dna.Simona Melnic precizează că ARPIM reprezintă un număr 

de 28 de companii farmaceutice, care acoperă aproximativ 50% din piaţa 

de desfacere a medicamentelor. Companiile farmaceutice se confruntă cu 

un mediu ostil iar degringolada creată în piaţa medicamentului este foarte 

mare. Termenele de plată către furnizorii de medicamente sunt foarte 

mari. Prin introducerea sistemului clawback se constituie o măsură de 

control a pieţei medicamentului şi nu o sursă de venit suplimentar. 

Domnia sa se declară nemulţumită de punctul de vedere al Ministerului 

Sănătăţii. În actualele condiţii, producătorii nu-şi mai pot asuma rolul de a 

distribui pe piaţă medicamentele necesare populaţiei. 

Referindu-se la aspectele de natură legislativă, dl.Morega 

Dominic menţionează că ordonanţa suferă de anumite vicii de 
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constituţionalitate precum şi de tehnică legislativă. Această suprataxare 

este lipsită de fundament, putând fi contestată la Curtea Constituţională. 

Trebuie avut în vedere că este de datoria statului ca pacienţii să aibă acces 

la medicamentele compensate şi gratuite. 

Dl.dep.dr.Samoil Vâlcu doreşte să cunoască cum funcţionează 

sistemul clawback în Europa. Domnia sa constată cu nemulţumire că nu 

au fost consultate organizaţiile profesionale înaintea emiterii prezentei 

ordonanţe. Această suprataxă trebuie să fie echilibrată şi totodată 

ponderată. 

Dna.Simona Melnic menţionează că în nicio ţară europeană nu 

există atâtea constrângeri faţă de producători. Prin aglutinarea măsurilor 

piaţa românească de medicamente se limitează la nivelul unei pieţe 

subdezvoltate. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian doreşte să cunoască care este situaţia 

medicamentelor aflate pe lista medicamentelor compensate şi cum se 

poate găsi o cale legală de a limita reexportul. 

Referindu-se la reexportul de medicamente, dl.Dan Zaharescu 

arată că singurul mecanism disponibil este ca taxa nu se mai aplice 

distribuitorilor sau farmaciilor iar principiul plăţii să se facă pe baza 

decontării sumelor la CNAS. 

Dna.Simona Melnic informează că fenomenul exportului paralel 

reprezintă o problemă foarte serioasă care aparţine legislaţiei preţurilor şi 

nu obiectului prezentei ordonanţe. 

Dl.Daniel Popescu precizează că, în prezent, legislaţia preţurilor 

la medicamente se reglementează prin ordin de ministru.  

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa se pronunţă de acord cu punctul de 

vedere al ARPIM care deschide calea dezvoltării pieţei medicamentului 

în România. Domnia sa ar fi de acord cu respingerea prezentei ordonanţe, 
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până la clarificarea tuturor aspectelor privind introducerea sistemului 

clawback. 

Dl.dep.Ion Burnei se declară de acord cu propunerile înaintate de 

către ARPIM şi menţionează că actuala situaţie se datorează subfinanţării 

sistemului sanitar. 

Dl.dep.Petre Movilă arată că acest act normativ ar fi putut fi unul 

mai bun dacă ar fi rezultat în urma negocierilor dintre Ministerul Sănătăţii 

şi ARPIM. În situaţia actuală Comisia este pusă în dificultate în luarea 

unei decizii moderate şi în acord cu ambele părţi. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că 

dezbaterile asupra prezentei ordonanţe vor continua la viitoarea şedinţă a 

comisiei. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, dna.dep.Rodica Nassar, 

preşedintele Comisiei informează pe cei prezenţi asupra solicitării Reţelei 

Europene pentru Prevenirea Fumatului şi a Reţelei pentru Prevenirea 

Fumatului în România, precum şi a reprezentantului Societăţii Theranova 

România, dl.Jacov Du Plesis, de a fi primiţi pentru a prezenta comisiei 

unele probleme din domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. 

Referitor la solicitarea de înfiinţare a unei subcomisii de anchetă 

privind vaccinarea copiilor cu vârste cuprinse între 0-1 ani, cu vaccinul 

BCG, dna.dep.Graţiela Gavrilescu a reiterat această cerere, declarându-se 

nemulţumită de rezultatele audierii efectuate de către Comisie. În urma 

discuţiilor care au avut loc, s-a stabilit ca, în prealabil, să se solicite, în 

scris, Ministerului Sănătăţii, Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi 

Institutului Cantacuzino, un raport care să cuprindă cauzele, 

responsabilităţile şi măsurile ce se impun pentru evitarea unor astfel de 

situaţii. 
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La punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru 

a comisiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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