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Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/ 14/  28 ianuarie  2004

BIROULUI PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR,

Vă înaintăm , alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.72/2003 pentru modificarea şi

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind

produsele medicamentoase , trimis comisiei spre dezbatere şi avizare, în fond,

cu adresa nr.492 din 2 septembrie  2003.

 La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele primite de la

Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci,

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi punctele de vedere ale

Ministerului Sănătăţii  nr.45367/24109/2003 şi Guvernului nr.5717/DRP/2003 .

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din

categoria legilor ordinare.

                PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR,

 DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM            DEP.FARM.ION BURNEI



Parlamentul  României
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R A P O R T
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.72/2003 pentru modificarea şi

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase

1. Cu adresa nr.492 din 2 septembrie 2003,  Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată cu dezbaterea şi
avizarea în fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2003
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind produsele
medicamentoase .

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele primite de la Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi punctele de vedere ale Ministerului
Sănătăţii  nr.45367/24109/2003 şi Guvernului nr.5717/DRP/2003 .

Proiectul de lege are ca obiect de activitate modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, pentru a se realiza atât obiectivul privind armonizarea legislaţiei
interne în domeniul produselor medicamentoase cu legislaţia Uniunii Europene, cât şi acela al asigurării condiţiilor legale
pentru desfăşurarea activităţii în unităţile farmaceutice. Astfel, în acord cu Directiva Consiliului Europei , proiectul de lege
elimină textul referitor la cerinţa de calificare suplimentară a farmacistului pentru a conduce activitatea farmaceutică. De
asemenea proiectul de lege, în acord cu practica europeană,cuprinde prevederi privind obligaţia de emitere a autorizaţiei de



funcţionare de către Agenţia Naţională a Medicamentului. Totodată proiectul de lege reglementează organizarea şi
funcţionarea farmaciilor.

Faţă de cele prezentate mai sus, comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare proiectul de
lege cu amendamentele care fac obiectul raportului.

2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din  categoria legilor ordinare.
3. La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din

regulamentul Camerei Deputaţilor doamna Rodica Bădescu, vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale a Medicamentului,
doamna Otilia Ulieru, director interimar al Direcţiei Generale Farmaceutice din Ministerul Sănătăţii şi dl.dr.Mihai Farcaş,
consilier la Direcţia Generală de Asistenţă Medicală, Programe  şi Servicii Medicale din Ministerul Sănătăţii  .

4. La lucrările comisiei din perioada 12 � 15 ianuarie 2004 , din totalul de 15 membri, au fost prezenţi 14 deputaţi.
Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate.

I. Amendamente admise

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele
amendamente:

Nr.
crt.

Textul iniţial Text propus de Comisie
( autorul amendamentului )

Motivarea
propunerii

amendamentelor
0. 1. 2. 3.
1. Articolul unic

�Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa
Guvernului nr. 72 din 28 august 2003
pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.152/1999 privind produsele

Se propune ca articolul unic să se
reformuleze după cum urmează:

�Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa
Guvernului nr. 72 din 28 august 2003
pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.152/1999 privind produsele

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.
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medicamentoase de uz uman, adoptată în
temeiul art.1 pct.V poz.1 din Legea
nr.279/2003 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanţe.�

medicamentoase de uz uman, adoptată în
temeiul art.1 pct.V poz.1 din Legea
nr.279/2003 privind abilitarea Guvernului
de a emite ordonanţe, publicată în
Monitorul Oficial al României , Partea
I, nr.621 din 30 august 2003, cu
următoarele modificări şi completări: �

2. ___ Se propune să se introducă pct.1 în
legea de aprobare  cu următorul cuprins:

�1. La articolul  I, după punctul 8 se
introduce punctul 81 cu următorul
cuprins:

 81. După articolul 23 se introduce
articolul 231 cu următorul cuprins:

�Art.231. �  (1) Medicamentele
originale cu autorizaţie de punere pe
piaţă în România beneficiază de
exclusivitatea datelor timp de 6 ani de
la data autorizării în România,
respectiv 10 ani pentru produsele de
înaltă tehnologie.

(2) Prin sintagma �exclusivitatea
datelor� se înţelege dreptul acordat
producătorului unui medicament
original de a fi, pentru perioada de timp

Pentru a se asigura
confindenţialitatea datelor
cu privire la rezultatele
studiilor farmaco-
toxicologice şi clinice
efectuate în vederea punerii
pe piaţă a medicamentelor
originale.
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specificată la alin.(1), beneficiarul
exclusiv al rezultatelor studiilor
farmaco-toxicologice şi clinice efectuate
în vederea punerii pe piaţă a
medicamentului original.

(3) În perioada de exclusivitate a
datelor nu poate fi autorizat un alt
medicament similar cu originalul ( alt
medicament conţinând aceeaşi
substanţă activă ca şi produsul
original), decât dacă noul producător
prezintă rezultatele studiilor farmaco-
toxicologice şi clinice proprii sau are
consimţământul scris al producătorului
medicamentului original.

(4) După expirarea perioadei de
exclusivitate a datelor pot fi autorizate
medicamente similare pe baza
rezultatelor studiilor farmaco-
toxicologice şi clinice ale produsului
original.�

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) , doamna
dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul
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Parlamentar al PSD ) , dl.dep.farm.Ion
Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ) ,
doamna dep.Iulia Pataki (Grupul
Parlamentar al UDMR) , doamna
dep.Constanţa Popa (Grupul Parlamentar
al PRM) şi dl.dep.dr.Constantin Florentin
Moraru (Fără apartenenţă la un grup
parlamentar ) .

3. Pct.24, art.44 alin.(4)

�24. Alineatul(4)al articolului 44 va
avea următorul cuprins:

(4) Farmaciile, precum şi punctele
de lucru ale acestora din mediul rural,
ca unităţi de eliberare cu amănuntul a
medicamentelor, pot funcţiona numai
cu farmacist posesor al autorizaţiei de
liberă practică .�

(text ordonanţă)

Se propune să se introducă pct.2 în
legea de aprobare  cu următorul cuprins:

�2. La articolul I punctul 24 alineatul
(4) al articolului 44 se abrogă.�

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) , doamna
dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi dl.dep.farm.Ion
Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ).

Această problematică nu
face obiectul prezentei legi.
Aceste prevederi vor face
obiectul iniţiativei
legislative  Legea farmaciei
elaborată de Ministerul
Sănătăţii şi care se află în
avizare la ministerele de
resort.

4. ___ Se propune să se introducă pct.3 în
legea de aprobare  cu următorul cuprins:

�3. La articolul I, după punctul 52 se
introduce punctul 53 cu următorul
cuprins:

Pentru a se asigura
continuitatea producţiei
autohtone de medicamente şi
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53. La articolul 109, după alineatul
(1) se introduce un nou alineat,
alineatul 11, cu următorul cuprins:

(11) Ministerul Sănătăţii , pe baza
unei analize aprofundate are dreptul de
prelungire a termenului de
implementare a Regulilor de bună
practică de fabricaţie, prevăzut la
alin.(1) , după caz, până la data de 31
decembrie 2005.�

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) ,
dl.dep.farm.Ion Burnei (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi
dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru
(Fără apartenenţă la un grup parlamentar ).

a unităţilor strategice de
interes naţional şi
menţinerea autonomiei faţă
de producătorii externi.

În cursul dezbaterilor nu s-au înregistrat amendamente respinse.

                       PREŞEDINTE,                                                                                                  SECRETAR,

   DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM                                                               DEP.FARM.ION BURNEI
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