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Obiect: Motivele pentru care nu a fost aprobata producerea de medicamente antivirale in Romania  

  

 

In temeiul prevederilor articolului 112 alineatul 1 din Constitutia Romaniei si ale articolului 202 
din Regulamentul Camerei Deputatilor, va adresez urmatoarea 

     

INTERPELARE: 

  

Romania se confrunta cu o criza acuta de medicamente antivirale in aceasta faza critica a 
valului patru al pandemiei de COVID-19. Mii de romani au achizitionat si achizitioneaza medicamente 
antivirale din farmaciile din tarile vecine,  respectiv Arbidol, un viral de fabricatie ruseasca, din Republ 
ica Moldova, Ucraina si Bulgaria, si Favipiravir din Ungaria, care produce acest medicament din toamna 
anului trecut. Tot de atunci, in Ungaria este fabricat Remdesivir, care este considerat medicamentul 
antiviral cel mai eficient pentru formele severe de COVID-19. 

Intr-un asemenea context, directorul general al fabricii  de medicamente Terapia din  Cluj 
Napoca, Dragos Damian, a declarat  saptamana trecuta ca, in perioada aprilie-iulie 2021, a adresat 
Ministerului Sanatatii sase solicitari pentru aprobarea producerii in Romania a medicamentului 
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Favipiravir, un antiviral folosit pentru tratarea formelor  usoare de  COVID-19, dar nu a primit niciun 
raspuns de la acest  minister.  

Tot saptamana trecuta, presa a relatat  ca omului de afaceri Gheorghe Becali, patronul FCSB 
Bucuresti,  nu i s-a permis nici sa importe   Arbidol, avand un TIR blocat in Rusia, nici sa fabrice acest 
medicament in Romania, desi ar putea produce 100.000 de pastile pe zi la fabrica de medicamente pe 
care o detine. 

Pentru aceste considerente, va solicit, domnule ministru, sa sa dispuneti verificari la Ministerul 
Sanatatii si la Agentia Nationala a Medicamentului si sa-mi comunicati daca au fost analizate solicitarile 
formulate de reprezentantul legal al SC Terapia SA Cluj Napoca si de omul de afaceri Gheorghe Becali 
pentru producerea de medicamente antivirale, respectiv Favipiravir si Arbidol, in tara noastra, si 
motivele pentru care nu s-a dat curs acestora.  

Solicit raspuns scris si oral. 

 

Deputat 

Daniel-Florin Ghita 

 

 


