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PROCES VERBAL  
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La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, fiind absent motivat un 

deputat. 

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

comisiei  care supune la vot ordinea de zi. 

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

1. Dezbateri , în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea alin.(2) al art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

a Medicamentului (Plx 679/2006). 

2. Dezbateri, în fond,  asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

a Medicamentului (Plx 259/2006). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din 

domeniul protecţiei sociale (PLX 226/2007). 
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor 

măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului ( PLx 

300/2007). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 

La punctele 1 şi 2 din ordinea de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/1998 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului 

( Plx 259/2006) şi a  propunerii legislative pentru modificarea alineatului (2) 

al articolului 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/1998 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului 

( Plx 679/2006), respinse de către Senat şi care au ca obiect comun de 

reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

125/1998. 

După cum arată dl.dep.dr.Paveliu Sorin în calitate de iniţiator al 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului ( Plx 259/2006), aceasta 

vizează înlăturarea situaţiei actuale create în lege prin care în cadrul Agenţiei 

Naţionale a Medicamentului este considerat ca acceptabil conflictul de 

interese în cadrul Consiliului Ştiinţific. 

Într-un mod eronat, în rândul membrilor Consiliului Ştiinţific au fost 

introduşi chiar reprezentanţi ai asociaţiilor producătorilor de medicamente, 

tocmai cei vizaţi de actele normative emise şi care astfel sunt puşi în situaţia 

de a-şi norma singuri activitatea. Prin legea  aprobată , aceştia sunt membrii 
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de drept ai Consiliului Ştiinţific însă, având interese directe şi contrare, 

interesele lor comerciale.  

În continuare, dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că, în forma actuală, legea 

statuează şi nominalizează prezenţa unor asociaţii, care capătă astfel forţa 

prin efectul legii, deşi există posibilitatea înfiinţării de alte asociaţii cu obiect 

de activitate similar, care nu mai pot participa la un proces transparent de 

luare a deciziilor. 

În opinia domniei sale, propunerea legislativă face o armonizare între 

incompatibilităţile impuse de Comunitatea Europeană pentru unii membrii ai 

Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) şi cerinţele care ar trebui 

solicitate în mod similar Agenţiei Naţionale a Medicamentului din ţara 

noastră. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 125/1998, cu 

modificările şi completările ulterioare, Consiliul Ştiinţific stabileşte politica 

ştiinţifică iar Consiliul de Administraţie stabileşte politica economică şi 

financiară a Agenţiei Naţionale a Medicamentului. 

În conformitate cu atribuţiile stabilite de lege, Consiliul Ştiinţific al 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului discută şi aprobă reglementări şi 

ghiduri referitoare la activitatea profesională a instituţiei ( autorizare de 

punere pe piaţă şi activităţi conexe, inspecţie farmaceutică, control de 

laborator şi farmacopee) care, în marea lor majoritate, transpun reglementări 

şi ghiduri europene. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile legale, Consiliul de 

Administraţie al Agenţiei Naţionale a Medicamentului discută şi aprobă: 

structura organizatorică a Agenţiei Naţionale a Medicamentului, bugetul de 

venituri şi cheltuieli, încheierea de contracte de colaborare şi prestări de 

servicii, tarife şi tarife de urgenţă pentru activităţile desfăşurate de Agenţia 
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Naţională a Medicamentului, valoarea cotizaţiei de menţinere în vigoare a 

autorizaţiilor de punere pe piaţă, raportul anual de activitate al Agenţiei 

Naţionale a Medicamentului, regulamentele de organizare şi funcţionare ale 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului. 

Consiliul Ştiinţific şi Consiliul de Administraţie ale Agenţiei Naţionale 

a Medicamentului nu au atribuţii legale în ceea ce priveşte activitatea 

profesională specifică a Agenţiei Naţionale a Medicamentului, care constă 

din: evaluarea documentaţiei de autorizare şi emiterea deciziilor privind 

eliberarea autorizaţiilor de punere pe piaţă, inspecţia farmaceutică şi 

emiterea deciziilor privind certificarea bunelor practici, controlul de 

laborator şi emiterea certificatelor de calitate pentru seriile de medicamente 

testate. Toate activităţile profesionale specifice sunt efectuate de angajaţii 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi comisiile interne ale Agenţiei 

Naţionale a Medicamentului, constituită exclusiv din angajaţii Agenţiei 

Naţionale a Medicamentului. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că în Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 

se prevede interdicţia existenţei unor interese în societăţi producătoare, 

distribuitoare sau importatoare de medicamente în cazul membrilor 

Consiliului de Administraţie, împreună cu rudele lor de gradul 1, şi 

declararea intereselor în cazul membrilor Consiliului Ştiinţific , împreună cu 

rudele lor de gradul 1, cu obligativitatea recuzării în cazul în care se află în 

conflict de interese faţă de problematica discutată în şedinţele Consiliului 

Ştiinţific. 

Actuala reglementare din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 

referitoare la conflictul de interese este consolidată prin introducerea în 

art.845 alin.(1) din Titlul XVII – Medicamentul din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii a următoarelor prevederi: „Pentru a 

garanta independenţa şi transparenţa Agenţia Naţională a Medicamentului se 
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asigură că personalul său responsabil cu acordarea autorizaţiilor, raportorii şi 

experţii implicaţi în autorizarea şi supravegherea medicamentelor nu au nici 

un interes financiar sau alte interese în industria farmaceutică care le-ar 

putea afecta imparţialitatea; aceste persoane vor face o declaraţie anuală de 

interese.” 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu precizează că Titlul XVII – Medicamentul 

transpune Directiva 2001/83/CE care instituie codul comunitar al 

medicamentelor de uz uman în forma ei consolidată din 2004, iar alin.(1) al 

art.845 din acest titlu transpune prevederile art.126 b par.(1) din această 

directivă. 

Conflictul de interese se regăseşte şi în art.63 alin.(2) din Regulamentul 

726/2004/CE care instituie procedurile comunitare pentru autorizarea şi 

supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi înfiinţează Agenţia 

Europeană a Medicamentului. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, având în 

vedere faptul că, de la 1.01.2007, România a fost integrată în Uniunea 

Europeană , este necesar un nou punct de vedere a Ministerului Sănătăţii 

Publice asupra propunerilor legislative din care să rezulte care sunt 

implicaţiile care decurg din alinierea României la Directivele Uniunii 

Europene în domeniu. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune amânarea 

dezbaterilor, iar Comisia pentru sănătate şi familie votează, în unanimitate, 

amânarea dezbaterilor asupra acestor 2 iniţiative legislative până la primirea 

punctului de vedere al Ministerului Sănătăţii Publice . 
 

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

procedat la reexaminarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-
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fiscale din domeniul protecţiei sociale (PLX 226/2007), adoptat de către 

senat în şedinţa din 29 martie 2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă expunerea 

de motive. Astfel, arată că prin  Legea nr.482/2006  privind acordarea de 

trusouri pentru nou născuţi a fost instituită o nouă formă de sprijin pentru 

familiile în care apare un nou copil, care constă în faptul că la ieşirea din 

maternitate sau la eliberarea certificatului de naştere, pentru noul născut se 

acordă părinţilor naturali sau reprezentantului legal. Acest  set de bunuri de 

care beneficiază începând cu 1 ianuarie 2007 permite asigurarea condiţiilor 

de igienă corespunzătoare pentru copil, pentru o perioadă de timp.  

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru subliniază că  aprobarea legii la sfârşitul 

anului 2006 a făcut imposibilă includerea în bugetul de stat, respectiv în 

bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a sumelor 

necesare efectuării acestor cheltuieli , legea bugetului de stat pentru anul 

2007 fiind deja aprobată. 

În consecinţă este pentru acordarea avizului favorabil. 

Dl.dep.Movilă Petru arată că Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 prevede 

că, începând cu anul 2007, cotele de contribuţii de asigurări sociale stabilite 

prin Legea asigurărilor sociale de stat nu mai cuprind cota de contribuţie 

pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzută de 

legislaţia în vigoare. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că prin 

prezenta ordonanţă a Guvernului se propun o serie de  măsuri precum : 

- plata în lei a contravalorii trusoului, respectiv 150 lei, pentru copiii 

născuţi până în prezent şi care se vor naşte până la aprobarea normelor de 

aplicare a legii; 



 7

- transferul către bugetele locale a întregii sume aferente plăţii 

contravalorii trusoului pentru copii; 

- abilitarea Ministerului Finanţelor Publice în vederea introducerii în 

structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei pe anul 2007 a modificărilor necesare pentru asigurarea 

sumelor necesare plăţii trusoului; 

- includerea unui circuit financiar care să facă posibil transferul sumelor 

către bugetele locale; 

- reglementarea modalităţii de solicitare a dreptului prevăzut de lege şi 

plata contravalorii trusoului la eliberarea certificatului de naştere; 

- demararea de către autorităţile administraţiei publice locale a 

procedurilor de achiziţie a bunurilor ce vor constitui trusoul, astfel încât de 

la aprobarea normelor de aplicare a legii, trusoul să poată fi acordat noilor 

născuţi şi la ieşirea din maternitate; 

- precizarea faptului că începând cu anul 2007 cotele de contribuţii de 

asigurări sociale stabilite prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu 

mai cuprind cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări 

sociale de sănătate prevăzută de legislaţia în vigoare. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune avizarea 

favorabilă, iar Comisia pentru sănătate şi familie votează, în unanimitate, să 

avizeze favorabil proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei 

sociale (PLX 226/2007), în forma adoptată de către Senat. 

 

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

procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea 
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unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului ( PLx 

300/2007), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă proiectul de 

lege care are ca scop luarea unor măsuri adecvate de reorganizare a 

aparatului de lucru al Guvernului, pentru ca acesta să se constituie într-un 

aparat administrativ performant şi competitiv în raport cu structurile din 

ţările vamale ale Uniunii Europene . 

Obiectul de competenţă al comisiei se referă la art.32 care cuprinde 

prevederi privind modificarea Legii nr.584/2002 privind măsurile de 

prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a 

persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA . Proiectul de lege  

prevede organizarea Comisiei naţionale pentru supravegherea , controlul şi 

prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA, organism interministerial, fără 

personalitate juridică, pe lângă Ministerului Sănătăţii Publice , ţinând seama 

că actuala organizare pe lângă Secretariatul General al Guvernului nu se 

justifică din punct de vedere instituţional. 

Această comisie are ca atribuţii fundamentarea, elaborarea şi 

supunerea spre aprobare Guvernului a Strategiei naţionale pentru 

supravegherea , controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA. 

De asemenea supraveghează respectarea convenţiilor, a tratatelor şi a 

celorlalte acte internaţionale la care România este parte şi monitorizează 

întreaga activitate în domeniu. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune iar Comisia 

pentru sănătate şi familie votează, în unanimitate, să avizeze proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 

privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al 

Guvernului ( PLx 300/2007) în forma înaintată de către Guvern. 
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La punctul cinci al ordinii de zi , comisia a discutat şi alte probleme 

curente privind activitatea comisiei . 

 

La punctul şase al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

 


