
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru Sănătate şi Familie                Nr. 28/280/30 iunie 2005  

 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţelor comisiei din zilele  de 28 şi 30.06.2005 

 

 

 La lucrările comisiei  din ziua de 28.06.2005 sunt prezenţi 13 

deputaţi, fiind absenţi motivat 2, iar la lucrările din ziua de 30.06.2005 

sunt prezenţi 12 deputaţi fiind absenţi motivat 3 deputaţi . 

 La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

- Dl.prof.dr.Mircea  Cinteză, ministrul sănătăţii. 

- Dl.Ervin Zoltan Szekely, secretar de stat, Ministerul 

Sănătăţii .  

- Dl.prof.dr.Irinel Popescu, director medical adjunct, Institutul 

Clinic Fundeni. 

- Dl.prof.dr.Dan Tulbure, director general, Institutul Clinic 

Fundeni. 

- Dl.prof.dr.Ionel Sinescu, director general adjunct, Institutul 

Clinic Fundeni. 

- Dl.dr.Dorel Lucian Radu, director general, Institutul de 

Cercetare Dezvoltare în Microbiologie Cantacuzino. 

- Dl.prof.dr.Marian Neguţ, Institutul de Cercetare Dezvoltare 

în Microbiologie Cantacuzino. 
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- Dl.dr.Adrian Onu, Institutul de Cercetare Dezvoltare în 

Microbiologie Cantacuzino. 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei . 

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind sprijinul 

acordat tinerilor, în vederea întemeierii unei familii  (Plx 260/2005). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

susţinerea familiilor tinere  (Plx 259/2005). 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2005 privind 

repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10 %, potrivit legii, în 

bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 

2005. 

4. Continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului de Lege 

privind respingerea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2005 pentru 

aprobarea concesionării unor servicii publice desfăşurate în cadrul 

Institutului Clinic Fundeni şi a concesionării unor bunuri proprietate 

publică şi proprietate privată a statului (PLX 217/2005). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii legislative 

privind sprijinul acordat tinerilor, în vederea întemeierii unei familii  (Plx 

260/2005), respinsă de către Senat în şedinţa din 16 iunie 2005. 
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După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , 

începând cu 1990 numărul căsătoriilor a scăzut dramatic, din an în an tot 

mai puţine persoane prezentându-se în faţa ofiţerilor de stare civilă. 

Astfel, dacă în 1990 se înregistrau 192.652 de căsătorii, în 2000 cifra 

acestora ajunsese la 135.808, scăzând treptat la 129.930 în 2001 şi la 

129.018 în 2002. În acelaşi timp, rata natalităţii a avut în ultimii ani cea 

mai mică valoare din perioada postbelică. 

Sondajele de opinie efectuate printre tineri relevă faptul că aceştia 

nu mai sunt interesaţi de întemeierea unei familii, principalul motiv fiind 

lipsa unei locuinţe şi a banilor necesari achiziţionării unor bunuri de 

folosinţă îndelungată. La acesta se poate adăuga faptul că majoritatea 

absolvenţilor sunt angajaţi cu salarii foarte mici iar alţii sunt afectaţi de 

fenomenul şomajului. Dacă înainte de 1989, pentru tinerii căsătoriţi, 

obţinerea unei locuinţe nu reprezenta o problemă, în situaţia actuală 

puţine familii pot beneficia de prevederile legale pentru cumpărarea în 

rate a unui spaţiu locativ prin ANL, din cauza lipsei sumelor necesare 

avansului. În aceste condiţii, se impune ca tinerii să fie ajutaţi să îşi 

întemeieze un cămin, asigurându-li-se o sumă de bani cu care să îşi poată 

achita măcar o parte din avansul cerut pentru o garsonieră. 

Respectivul proiect legislativ urmăreşte ca tinerii să fie stimulaţi să 

se căsătorească şi să se reducă numărul cuplurilor ce preferă să trăiască în 

concubinaj întrucât, şi din acest motiv, asistăm la o foarte scăzută rată a 

natalităţii. 

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să propună respingerea propunerii legislative privind 

sprijinul acordat tinerilor, în vederea întemeierii unei familii  (Plx 

260/2005). 
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La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea propunerii legislative privind susţinerea familiilor 

tinere  (Plx 259/2005) respinsă de către Senat în şedinţa din 16 iunie 

2005. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei în Codul familiei, la art.1 se stipulează că în România statul 

ocroteşte căsătoria şi familia; el sprijină, prin măsuri economice şi 

sociale, dezvoltarea şi consolidarea familiei. 

În Programul de guvernare 2005 – 2008 la Capitolul V Asistenţă 

socială se prevede că Guvernul va continua şi accelera procesul de 

reforma în concordanţă cu nevoile actuale ale cetăţeanului şi ale societăţii 

româneşti. 

În subcapitolul intitulat Programul pentru susţinerea familiei tinere 

se regăseşte ideea generoasă de acordarea unui sprijin financiar în sumă 

de 200 de euro la constituirea familiei la prima căsătorie a fiecăruia dintre 

soţi. 

Întrucât cu echivalentul a 200 de euro ( aproximativ 7,4 milioane 

lei) nu se poate cumpăra nici măcar jumătate din necesarul de haine 

pentru ceremonie măcar a unuia dintre soţi, propunem majorarea 

sprijinului financiar la suma de 50 de milioane lei. Considerăm că suma 

prevăzută în prezenta lege poate constitui un minim ajutor la întemeierea 

unei familii tinere. 

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să propună respingerea propunerii legislative privind 

susţinerea familiilor tinere  (Plx 259/2005).  

 

La punctul 3 al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea, în 

fond, a  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 46/2005 privind repartizarea sumelor reţinute în proporţie 
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de 10 %, potrivit legii, în bugetul Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate pe anul 2005 ( PLX 268/2005), adoptat de Senat, în 

şedinţa din 23 iunie 2005. 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

reţinerea de 10 % din prevederile aprobate, conform Legii nr.500/2002 

privind finanţele publice, la repartizarea fondurilor pe domenii de 

asistenţă medicală a condus la încheierea unor contracte, între casele de 

asigurări de sănătate şi furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice, 

mai mici decât în anul precedent. 

În prezent, unele farmacii au ajuns în situaţia în care şi-au epuizat 

în primele două luni ale anului curent sumele contractate pe anul 2005, 

iar spitalele care au avut arierate din anul 2003 nu îşi pot asigura plăţile 

curente pentru cheltuieli materiale, utilităţi şi hrană. 

Situaţia actuală din sectorul sanitar poate fi ameliorată temporar 

prin promovarea prezentului proiect de lege, care deblochează, începând 

cu luna iunie 2005, sumele reţinute în procent de 10 % , potrivit legii, din 

sumele aprobate pentru cheltuieli materiale şi prestări de servicii cu 

caracter funcţional din bugetul Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită cuvântul şi arată că Legea 

nr.24/2000 privind redactarea actelor normative, la art.59, prevede că 

pentru instituirea unei norme derogatorii  se va folosi formula „prin 

derogare de la”, urmată de menţionarea reglementării la care se derogă. 

Derogarea se poate face numai printr-un act normativ de nivel cel puţin 

egal cu cel al reglementării de bază.  

În consecinţă, domnia sa propune reformularea articolului unic din 

proiectul de lege, după cum urmează: 

„Articol unic. – Repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10 %, 

potrivit legii, în bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 
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sănătate pe anul 2005, la capitolul „Servicii medicale şi medicamente”, 

titlul „Cheltuieli materiale şi servicii” se face prin derogare de la art.21 

alin.(4) din Legea finanţelor publice nr.500/2002, începând cu luna iunie 

2005.” 

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

amendament. 

În finalul acestor dezbateri Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să propună Plenului camerei Deputaţilor 

adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 46/2005 privind repartizarea sumelor reţinute în proporţie 

de 10 %, potrivit legii, în bugetul Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate pe anul 2005 ( PLX 268/2005), cu amendamentul care 

face obiectul raportului. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2005 pentru 

aprobarea concesionării unor servicii publice desfăşurate în cadrul 

Institutului Clinic Fundeni şi a concesionării unor bunuri proprietate 

publică şi proprietate privată a statului (PLX 217/2005), adoptat de către 

senat în şedinţa din 2 iunie 2005. 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , 

în vederea luării unei decizii finale asupra proiectului de lege, a fost 

audiată conducerea Institutului Clinic Fundeni şi s-au solicitat  

documente privind execuţia financiară pe anul 2004. domnia sa acordă 

cuvântul dl.prof.dr.Dan Tulbure, director general, Institutul Clinic 

Fundeni . 

Dl.prof.dr.Dan Tulbure subliniază că îşi menţine poziţia expusă cu 

ocazia audierilor care au avut loc. 
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În plus, domnia sa doreşte să precizeze că privatizarea Institutului 

Clinic Fundeni reprezintă  o chestiune de modificare a întregii strategii 

medicale din România. Nici una dintre ţările europene nu-şi poate 

soluţiona problemele decât prin spitalele publice. Nu se pot acoperi 

necesităţile sociale în afara sistemului sanitar public. De asemenea, 

privatizarea Institutului Clinic Fundeni ar însemna blocarea accesului 

populaţiei la medicina de vârf prin reorientarea impusă de către investitor 

care va dori să-şi amortizeze investiţia, în cel mai scurt timp.  

Trebuie să se aibă în vedere că asistenţa medicală reprezintă o 

obligaţie constituţională a Statului, iar o astfel de hotărâre nu va deschide  

perspectiva spre îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale. Această 

confuzie nu va fi de nici un fel de ajutor atât sistemului public, nici cât 

celui privat, conchide domnia sa . 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică solicită cuvântul şi subliniază că, în 

numele Grupului Partidului Conservator , se pronunţă pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2005. 

În continuare, dl.dep.dr.Nechita Aurel consideră că cel mai mare 

spital din România, Institutul Clinic Fundeni , nu poate fi privatizat. 

Astfel de experimente se pot face cu alte spitale. În numele Grupului 

Parlamentar al PSD domnia sa se pronunţă pentru respingerea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.36/2005.  

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă cuvântul 

dl.prof.dr.Mircea Cinteză, ministrul sănătăţii. 

Domnia sa se pronunţă pentru reformarea sistemului spitalicesc din 

România. Deoarece costurile au crescut foarte mult, în ultima perioadă de 

timp, spitalele nu se mai pot încadra în bugetele existente. În acest 

context, prin privatizare se încearcă să se aducă resurse suplimentare de 

finanţare în sistemul sanitar. 
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În contextul integrării în Uniunea Europeană, s-a ales Institutul 

Clinic Fundeni deoarece există cerinţe pentru spitale cu standarde înalte 

de îngrijiri medicale şi care să atragă sistemul asigurărilor private de 

sănătate. 

Realitatea arată că Institutul Clinic Fundeni este unitatea 

spitalicească cu cele mai mari datorii din ţară. Astfel, Guvernul a apelat la 

Banca Mondială care a elaborat un model de concesionare. Acest lucru se 

traduce prin documente şi acorduri care garantează continuarea activităţii 

de învăţământ medical, cercetare ştiinţifică medicală, derularea 

programelor naţionale de sănătate şi asigurarea de servicii medicale în 

ambulator. În aceste condiţii se vor atrage serviciile de asigurări de 

sănătate private, precum şi asigurările de sănătate internaţionale. Prin 

aceste documente se garantează drepturile personalului existent şi accesul 

la venituri mult mai mari. 

Domnia sa solicită comisiei să nu se pronunţe azi şi solicită o 

dezbatere aprofundată a proiectului de lege. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan solicită cuvântul şi menţionează că 

reforma în sănătate nu se face numai pentru cetăţenii din Uniunea 

Europeană . Statul român nu este obligat să creeze facilităţi pentru 

societăţile de asigurări de sănătate private. Deoarece documentaţia 

privind privatizarea Institutului Clinic Fundeni vine după 2 luni de la 

emiterea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2005, s-au creat mari 

suspiciuni. 

Dl.senator prof.dr.Irinel Popescu solicită cuvântul în numele celor 

2 comisii ale Senatului care au respins Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 36/2005. Dezbaterea ar fi trebuit să aibă loc înaintea 

emiterii ordonanţei de urgenţă. La Senat au fost cântărite, cu atenţie, toate 

argumentele. Din punct de vedere tehnic legislativ ordonanţa îşi poate 

produce efectele şi, poate săptămâna viitoare se vor organiza licitaţiile 
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pentru privatizarea Institutului Clinic Fundeni . Nu există nici o dovadă 

că investitorii privaţi vor îmbunătăţi situaţia existentă. Nici un investitor 

privat nu va fi în măsură să-şi recupereze repede investiţia. 

Domnia sa se pronunţă, cu fermitate, pentru un vot imediat şi 

eventual a unei noi iniţiative la Senat. 

Dl.dep.Movilă Petre solicită cuvântul şi arată că ar fi corect ca 

această problemă să se abordeze din punct de vedere tehnic. Domnia sa 

cunoaşte bine situaţia reală a Institutului Clinic Fundeni . Dacă iniţiativa 

se respinge, mai arată domnia sa , se poate veni la comisie cu o nouă 

iniţiativă. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion atrage atenţia asupra faptului că, chiar dacă 

este votată, o ordonanţă îşi produce efectele. Domnia sa se pronunţă în 

favoarea unui vot care să blocheze ordonanţa şi să se înainteze o nouă 

iniţiativă îmbunătăţită. 

Dl.prof.dr.Mircea Cinteză intervine şi subliniază că săptămâna 

viitoare nu va avea loc nici o privatizare. Dacă nu s-ar fi dorit o 

transparenţă totală, Guvernul ar fi putut proceda la privatizare printr-o 

hotărâre. Astfel, prezenta ordonanţă poate fi discutată iar caietul de 

sarcini se poate face prin hotărâre de Guvern. Ministerul Sănătăţii pune la 

dispoziţia comisiei toate documentele existente şi solicită o amânare a 

deciziei. Institutul Clinic Fundeni va rămâne o unitate spitalicească 

eminamente publică, subliniază domnia sa. Ordonanţa nu va produce 

efecte fără aprobarea Parlamentului şi a conducerii Institutului. Domnia 

sa revine cu rugămintea de a se amâna votul pentru a se decide în 

cunoştinţă de cauză. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu arată că, un aspect deosebit de important 

îl reprezintă poziţia conducerii spitalului. Logic ar fi fost ca documentele 

să fi fost emise  înaintea ordonanţei. Domnia sa propune să se treacă la 

vot. 
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De ce s-a cerut o concesionare nu un manageriat privat, se întreabă 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru . Situaţia este ingrată deoarece, ca şi în 

cazul centrelor de dializă, s-a preluat o lucrare mai veche. Această acţiune 

reprezintă un mare risc pentru dl.prof.dr.Mircea Cinteză, ministrul 

sănătăţii. Deoarece Institutul Clinic Fundeni este greu de privatizat, 

domnia sa solicită privatizarea Spitalului Clinic „Sf.Ioan”. Domnia sa 

este pentru respingerea ordonanţei. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică apreciază că situaţia este tensionată 

pentru că nu s-a lucrat transparent. Există unele lucruri puse sub tăcere. O 

dezbatere publică a acestei privatizări este în interesul Ministerului 

Sănătăţii . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

varianta amânării dezbaterilor. 

Cu 3 voturi pentru ( dl.dep.dr.Luchian Ion, dl.dep.dr.Câmpanu 

Liviu şi dl.dep.dr.Paveliu Sorin ) şi 9 împotrivă varianta amânării 

dezbaterilor este respinsă. 

Cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere ( dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ), 

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât să propună Plenului camerei 

Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2005 pentru 

aprobarea concesionării unor servicii publice desfăşurate în cadrul 

Institutului Clinic Fundeni şi a concesionării unor bunuri proprietate 

publică şi proprietate privată a statului (PLX 217/2005), în forma 

adoptată de către senat. 

În explicaţia votului său dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei menţionează că legea spitalelor precizează cum se face 

managementul unui spital. Lipsa Anexei B din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 36/2005 a creat unele suspiciuni. 
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Rezultatul votului a arătat că s-a procedat la un vot profesionist şi 

nu unul de natură politică. 

Dacă se vor aduce noi argumente în favoarea ordonanţei , 

procedura legislativă permite retrimiterea la comisie  şi o nouă 

examinare. Aşa s-a procedat şi în cazul proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2005. Prin 

prevederile acestei ordonanţe s-a anulat dreptul la gratuitate la 

medicamentele pentru copii, gravide şi lehuze. Ministerul Finanţelor 

Publice trebuie să asigure fondurile necesare continuării acordării de 

medicamente gratuite pentru copii şi gravide, subliniază domnia sa . 

Comisia va rămâne pe aceeaşi poziţie . Preţul de referinţă la medicamente 

poate aduce economii la bugetul sănătăţii, deoarece există medicamente 

româneşti la fel de eficiente dar mult mai ieftine. 

Domnia sa speră, în continuare, într-o bună colaborare cu 

Ministerul Sănătăţii . 

 

În cadrul punctului 5, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei prezintă situaţia Institutului de Cercetare Dezvoltare în 

Microbiologie Cantacuzino, care a fost eliminat de la licitaţia pentru 

vaccinuri. De asemenea, printr-un comunicat al Ministerului Sănătăţii se 

arată intenţia de privatizare a Institutului Cantacuzino. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă cuvântul 

dl.dr.Dorel Lucian Radu, director adjunct al Institutului pentru a prezenta 

situaţia existentă. 

 Domnia sa arată că Ministerul Sănătăţii a invitat firmele 

producătoare la o licitaţie pentru vaccinul antigripal ce urmează a fi 

folosit în această iarnă. Pe site-ul oficial al Ministerului Sănătăţii s-a 

anunţat un necesar de un milion de doze, care vor fi oferite gratuit 

copiilor, vârstnicilor , persoanelor cu boli cronice şi personalului medical. 
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Plata furnizorului se va face din fondurile Institutului de Sănătate Publică. 

Din graba de a redacta oferta, data de deschidere a plicurilor a fost trecută 

„13 iunilie 2005”, în condiţiile în care data limită pentru depunerea 

ofertelor este „19 iulie”. Oricum, Institutul Cantacuzino a fost exclus, din 

start, de o cerinţă introdusă, în premieră, în timpul mandatului domnului 

ministru sănătăţii Mircea Cinteză. Până acum, vaccinurile antigripale erau 

achiziţionate din mai multe surse, în loturi de câteva sute de mii de 

unităţi. Cerinţa expresă a Ministerului Sănătăţii ca o singură firmă să 

livreze întregul lot, de 1 milion de doze, scoate din joc Institutul 

Cantacuzino care nu poate produce decât 600.000 flacoane monodoză, 

anual. Criteriul de departajare a câştigătorilor este „preţul cel mai scăzut”.  

Or, produselor româneşti, care au cel mai scăzut preţ, tocmai li s-a 

interzis să participe la licitaţie. Achiziţia vaccinului dintr-o singură sursă 

este riscantă şi pentru ca un accident tehnologic la fabrica producătoare ar 

putea lăsa descoperit un număr important de români. Anul trecut, 

încheierea unor capacităţi de producţie din anglia, care livrau vaccin 

antigripal pe piaţa americană, a dus la apariţia unei crize peste Ocean. Pe 

de altă parte, atunci când izbucnesc pandemii de gripă, firmele livrează 

cantităţi suplimentare de vaccin doar pe pieţele pe care le consideră 

importante. Polarizarea pieţei româneşti, prin oferirea unei comenzi atât 

de masive unei singure firme, va reduce numărul furnizorilor, ceea ce ne-

ar putea lăsa descoperiţi în cazul unui sezon epidemic mai lung sau cu o 

severitate mai mare a bolii. Pierderile pe care le va suferi 

I.C.Cantacuzino, prin eliminarea sa din portofoliul clienţilor de stat, vor 

face şi mai dificilă retehnologizarea institutului. Autorităţile au promis, în 

repetate rânduri, că vor investi în secţia de vaccinuri, care trebuie adusă la 

standarde internaţionale în domeniu, pentru că are rol strategic. Politica 

de achiziţii a ministerului, ce favorizează un concern multinaţional sau 

altul, pecetluieşte soarta institutului. Astfel, devine posibil un plan de 
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acţiune care a circulat în Ministerul Sănătăţii în timpul fostei guvernări 

potrivit căruia terenul pe care se află  I.C.Cantacuzino urma să fie vândut, 

iar institutul restrâns la câteva departamente de cercetare. Fiind vorba de 

4 hectare situate în zona Cotroceni, miza este destul de mare. Ideea 

asocierii institutului cu diverşi investitori sau a vânzării pe bucăţi a fost 

respinsă atunci la intervenţia administraţiei prezidenţiale. 

Domnia sa este deschisă la orice soluţie şi solicită rezultatul unei 

analize atente şi coerente. 

Dl.prof.dr.Marian Neguţ solicită cuvântul şi menţionează că, de 

peste 5 ani, I.C.Cantacuzino se luptă să supravieţuiască. S-a constatat că, 

practic, Institutul nu se poate autofinanţa. Normele GMP impuse de 

legislaţie sunt mult prea exigente comparativ cu calitatea cerută. 

Fondurile alocate Institutului Cantacuzino au fost destinate supravieţuirii 

nu pentru modernizare şi dezvoltare. Deşi Institutul Cantacuzino pierde 

din posibilităţile actuale privind strategia, este un institut simbol de talie 

internaţională, conchide domnia sa . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

informează pe cei prezenţi că problema Institutului Cantacuzino a fost 

prezentă încă din vechea legislatură. Dacă privatizarea unui spital se 

poate pune în discuţie, nu se poate discuta despre privatizarea Institutului 

Cantacuzino care reprezintă un obiectiv medical strategic. Graţie fostului 

ministru al sănătăţii dl.prof.dr.Mircea Beuran procesul de privatizare a 

institutului a fost blocat. Institutul Cantacuzino trebuie să beneficieze de 

acelaşi tratament ca şi în cazul Sicomed, unde s-au alocat 300 milioane 

dolari pentru introducerea normelor GMP. Institutul Cantacuzino trebuie 

să rămână, în continuare, o unitate sanitară strategică şi naţională, 

subliniază domnia sa . 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan solicită cuvântul şi arată că problema 

Institutului Cantacuzino are o componentă legată de licitaţia naţională de 
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vaccinuri şi o componentă strategică. Producţia de seruri şi vaccinuri nu 

reprezintă o componentă strategică deoarece România este unul din 

singurele state europene producătoare de vaccinuri. Cele mai multe state 

europene merg pe varianta importurilor de seruri  şi vaccinuri. Până 

acum, Ministerul Sănătăţii impunea achiziţionarea a 600.000 doze 

vaccinuri din producţia Institutului şi 400.000 doze din import. Din 

nefericire, anul trecut Institutul nu a fost în măsură să răspundă acestei 

solicitări. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită cuvântul şi apreciază că problema 

vaccinurilor este una spinoasă. Este firesc să se stimuleze producţia 

internă de seruri şi vaccinuri, subliniază domnia sa . Integrarea în 

Uniunea Europeană impune, în acelaşi timp, alinierea la normele GMP şi 

la principiile concurenţiale. Domnia sa este întru totul de acord cu 

antevorbitorul său şi apreciază că, pentru Institutul Cantacuzino, este 

nevoie de o soluţie separată. Domnia sa doreşte să cunoască care este 

suma necesară pentru ca liniile de producţie din cadrul Institutului 

Cantacuzino să atingă nivelul impus de normele GMP. 

Dl.dr.Dorel Lucian Radu solicită cuvântul şi informează comisia 

că, în ultima perioadă de timp, la nivelul Institutului Cantacuzino nu s-au 

făcut investiţii majore. Cantitatea de vaccinuri este încă mică şi nu 

permite acoperirea integrală a populaţiei expuse la risc. Domnia sa 

apreciază că suma totală pentru introducerea normelor  GMP este de 6 

milioane de euro. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă cuvântul, 

în continuare, dl.prof.dr.Mircea Cinteză, ministrul sănătăţii. 

Problema Institutului Cantacuzino este una extrem de importantă, 

subliniază domnia sa . Informaţiile din presă nu pot fi luate ca atare. 

Licitaţia pentru vaccinuri se face cu distribuitorii care pot prelua de la 

institut 600.000 doze şi procesul decurge mult mai repede. Licitaţia 
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necesită 1 milion de doze şi lasă posibilitatea Institutului să continue 

activitatea . La nivelul Ministerului Sănătăţii nu s-a discutat despre 

privatizarea Institutului Cantacuzino. Soluţia de a investi într-o unitate de 

stat mică este un lucru care trebuie făcut cu celeritate. 

Domnia sa atrage atenţia că OTC acordate copiilor şi gravidelor 

reprezintă 1/6 din totalul valorii medicamentelor gratuite. OTC-urile sunt 

singurele medicamente pentru care preţul nu este stabilit de către stat. 

Statul nu este în măsură să suporte, în continuare, valoarea unor 

medicamente care nu sunt vitale şi al căror preţ nu este stabilit de către 

Ministerul Sănătăţii . Prin prevederile  Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 38/2005 se asigură medicamentele gratuite pentru copii şi 

gravide , se vor obţine economii pentru alte medicamente absolut 

necesare şi se strânge preţul la OTC-uri. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel solicită cuvântul şi precizează că, în unele 

ţări europene, nu există OTC-uri. Atunci când se fac licitaţii naţionale pe 

programe naţionale de sănătate, Ministerul Sănătăţii a negociat adaosul 

comercial cu furnizorii de medicamente. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că preţul medicamentelor este unul dintre cele mai ridicate din 

Europa fiind influenţat de nivelul ridicat al marjelor, al TVA şi al taxelor 

vamale impuse. Domnia sa apreciază că ar fi bine ca OTC-urile să nu mai 

existe. 

Referindu-se la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

38/2005, domnia sa arată că dintr-un punct de vedere este bine să se 

compenseze preţul medicamentelor la nivelul preţului de referinţă, însă 

din punct de vedere social această decizie nu reprezintă un fapt pozitiv. 

În ceea ce priveşte Institutul Cantacuzino, domnia sa menţionează 

că s-a încercat privatizarea cu aceleaşi persoane cu care s-a privatizat 

Institutul Pasteur , existând în acest sens şi un caiet de sarcini. Colegii de 
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la Institutul Cantacuzino nu au fost informaţi că cele 600.000 de doze 

vaccin vor fi achiziţionate de către Ministerul Sănătăţii . 

Domnia sa propune ca, în sesiunea parlamentară din toamnă, să se 

organizeze o discuţie privind modalităţile de alocare a unor fonduri la 

nivelul Institutului Cantacuzino pentru introducerea normelor GMP. Nu 

se poate lăsa ca istoria să se repete şi Institutul Cantacuzino să 

împărtăşească soarta Institutului Pasteur , subliniază domnia sa . 

În urma acestor dezbateri s-a concluzionat că , înainte de  a se 

emite acte normative, Ministerul Sănătăţii trebuie să consulte Comisia 

pentru sănătate şi familie , mai arată domnia sa . 

În cadrul aceluiaşi punct al ordinii de zi, Diverse, Comisia pentru 

sănătate şi familie a aprobat, în unanimitate, ordinea de zi pentru prima 

şedinţă din vacanţa parlamentară, 4 – 7 iulie 2005. 
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