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La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie sunt prezenţi 14 

deputaţi. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: Dna Elena Popescu – 

vicepreşedintele Colegiului Farmaciştilor din România;dl. Lazlo Gyerko – 

vicepreşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului; dl.dr. 

Viorel Vasile – preşedintele Asociaţiei Distribuitorilor de Medicamente din 

România;dna Doina Lica – şef serviciu –Direcţia Generală de Programare  

Bugetară-Ministerul Economiei şi Finanţelor; dl. Vasile Stângă – 

preşedintele Sindicatului Liber Antibiotice Iaşi S.A.; dl.prof.dr. Ladislau 

Ritli – director al Autorităţii de Sănătate Publică Bihor; dl. Radu Pop – 

director general al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România; dna 

Ileana Neamţu – Asociaţia Lanţurilor de farmacii. 
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Lucrările comisiei sunt conduse de către dl.acad.prof.univ.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei, care supune la vot ordinea de zi. 

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

1.  Audieri  privind privatizarea companiei Antibiotice S.A. Iaşi. 

2.  Audieri  privind metodologia  de stabilire a preţului 

medicamentelor. 

3. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România (Plx 896/2007). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru protecţia 

educaţională specială a minorilor a căror părinţi se află la muncă în 

străinătate (Plx 886/2008). 

 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi comisia a procedat la audieri privind 

privatizarea companiei Antibiotice S.A. Iaşi. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, precizează că 

prezentele audieri s-au făcut la solicitarea dl.dep.Movilă Petru. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune următoarea metodologie de 

desfăşurare a lucrărilor: abordarea, de către invitaţi, atât a privatizării 

companiei Antibiotice S.A. Iaşi cât şi-a metodei de stabilire a preţului 

medicamentelor. 

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

Vasile Stângă, preşedintele Sindicatului Liber Antibiotice S.A. Iaşi. 
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Dl. Vasile Stângă – informează că Antibiotice S.A. Iaşi are 1600 de 

angajaţi şi 9 fluxuri de producţie care produc 190 de medicamente. 

Cantitativ, compania produce 49 milioane antibiotice (penicilină, ampicilină, 

cefalosporine etc.), 150 milioane capsule operculate, peste 17 milioane de 

tuburi cu unguente şi creme. Producţia e valorificată astfel: 90% pe piaţa 

internă şi 10% pe piaţa externă. 

Referitor la privatizare, domnia sa arată că AVAS urmează să vândă 

pachetul de acţiuni prin licitaţie cu strigare, organizată pe  16.03.2008. Dl. 

Vasile Stângă subliniază că „nimeni nu ne explică de ce Guvernul renunţă la 

această întreprindere care are o importanţă strategică; suntem foarte 

îngrijoraţi, deoarece nu avem garanţia păstrării locurilor de muncă şi a 

continuării activităţii întreprinderii”. După data de 8 noiembrie 2007, 

sindicatul întreprinderii nu a avut nicio discuţie cu AVAS privind aspectele 

prezentate mai sus. Domnia sa apreciază că „ar fi foarte bine  ca statul să-şi 

păstreze pachetul de acţiuni întrucât s-ar menţine un echilibru al pieţei 

interne de antibiotice. Întreprinderea ar putea fabrica noi medicamente 

genetice la un preţ mai mic comparativ cu antibioticele importate. Un alt 

efect al păstrării pachetului de acţiuni de către stat se referă la aportul de 

bani la bugetul statului şi la dezvoltarea unor programe naţionale, precum şi 

la valorificarea experienţei personalului de înaltă calificare”. 

Dl. Vasile Stângă consideră că prin transferul pachetului de acţiuni de 

la AVAS la  Ministerul Sănătăţii Publice s-ar putea realiza aceste aspecte. 

Domnia sa nu înţelege „graba privatizării”. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion intervine, arătând că privatizarea companiei ar 

fi benefică. Referitor la suspiciunea antevorbitorului privind concedierea 

angajaţilor, domnia sa apreciază că deoarece, în România, se manifestă o  

lipsă de forţă de muncă, nu se va proceda la concedieri. În ceea ce priveşte 
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modalitatea de privatizare, dl.dep.dr.Luchian Ion consideră că angajaţii nu 

pot  să impună modul cum se face aceasta. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică îl întreabă pe dl. Vasile Stângă dacă 

cunoaşte situaţia privind renegocierea, de la 1 ianuarie 2008, a contractelor 

companiei cu spitalele, având ca unic scop dublarea preţului la medicamente 

(exemplu 1 flacon cefalosporine va costa 50 lei comparativ cu 25 lei înainte 

de 1 ianuarie 2008)ceea ce înseamnă o lipsă de eficienţă a întreprinderii. 

Dl.dep.Movilă Petru întreabă dacă privatizarea este legală, având în 

vedere faptul că Antibiotice S.A. Iaşi este o întreprindere strategică pentru 

România. 

Dl. Laszlo Gyerko informează că AVAS  doreşte o privatizare de 

succes, având în vedere că întreprinderea este foarte importantă pentru 

România şi totodată, în prezent, cea mai profitabilă din portofoliul AVAS. 

Domnia sa afirmă că „au trecut doi ani de când AVAS  a preluat 

întreprinderea de la Ministerul Sănătăţii Publice şi ca atare nu se poate vorbi 

de o privatizare rapidă; AVAS are sarcina de a privatiza tot ce este în 

portofoliul său”. 

Referitor la modalitatea de privatizare, aceasta a fost stabilită prin 

hotărâre de Guvern; licitaţia prin strigare este o metodă mai bună decât 

licitaţia cu ofertă (de altfel nepermisă în prezent)care nu a dat rezultate în 

alte privatizări. În cazul licitaţiei cu ofertă caietul de sarcini cuprinde 

anumite elemente care sunt considerate ca intervenţia statului în deciziile 

societăţilor. 

În continuare, domnia sa arată că în anul 2007 AVAS a selectat un 

consultant de privatizare recunoscut în Uniunea Europeană şi care a 

prezentat un punct de vedere ce a stat la baza deciziei de privatizare a 

întreprinderii. Licitaţia este organizată pentru 16.03.2008;  din punctul de 
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vedere al AVAS siguranţa salariaţilor este rezolvată deoarece noul 

cumpărător îşi asigură noul contract de muncă. 

AVAS nu a efectuat nici un studiu privind impactul privatizării 

Antibiotice S.A. Iaşi asupra pieţei medicamentelor din România. 

Dl.dep.Movilă Petru întreabă ce alte metode legale de privatizare pot 

fi aplicate de către AVAS, în acest caz. 

Dl. Laszlo Gyerko răspunde că  se poate aplica metoda prin negociere 

care nu a mai fost practicată de 4 ani. 

Dl.dep.Movilă Petru prezintă punctul de vedere al Asociaţiei 

Producătorilor de Medicamente  din România care consideră că privatizarea 

companiei este necesară, însă propune ca la negocierea contractului  de 

privatizare ar trebui găsite soluţii pentru: 

- Participanţii la acest proces să fie companii cu experienţă în 

fabricarea şi comercializarea la medicamente, la nivel european sau mondial, 

dovedită prin cifra de afaceri, nomenclatorul de produse înregistrate în ţara 

de origine şi în alte ţări, zonele în care comercializează producţia; 

- Menţinerea, în condiţii de competitivitate, a unui nomenclator 

minimal din cel actual; 

- Menţinerea şi îmbunătăţirea nivelului tehnologic în concordanţă cu 

schimbările care vor apărea; 

- Introducerea de noi produse şi tehnologii în special din domeniul 

biotehnologiilor (produse biofarmaceutice). 

Dl. Viorel Vasile arată că Asociaţia Distribuitorilor de Medicamente 

din România se pronunţă pentru o privatizare corectă a companiei 

Antibiotice S.A. Iaşi. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel întreabă reprezentantul AVAS de ce doreşte 

o privatizare rapidă a întreprinderii. Domnia sa menţionează că, în anul 
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2004, Ministerul Sănătăţii Publice a pus problema privatizării acestei 

companii însă trebuia respectată condiţia impusă, aceea de mărire a gamei de 

produse farmaceutice.  

La impunerea acestei condiţii nu s-a mai prezentat niciun cumpărător, 

deoarece nu au dorit să facă investiţii. 

În prezent, Antibiotice S.A. Iaşi menţine preţul intern la medicamente. 

Domnia sa se pronunţă pentru privatizare dar nu în orice condiţii, „fără o 

privatizare bună întreprinderea va falimenta”. Pe de altă parte, în cazul 

privatizării, AVAS ar trebui să monitorizeze activitatea acesteia. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel întreabă retoric „să fie o întâmplare că la 

Antibiotice S.A. Iaşi există un teren de 40 de ha şi asta să se urmărească? Se 

urmăreşte acelaşi scop ca şi în cazul Spitalului Fundeni când în anul 2007 se 

dorea privatizarea acestui obiectiv pentru a se putea intra în posesia terenului 

care valora foarte mult?” 

Domnia sa consideră că, în cazul privatizării Antibiotice S.A. Iaşi, 

trebuie să se impună condiţii  foarte clare care să fie cuprinse în caietul de 

sarcini. Totodată domnia sa apreciază că atât AVAS cât şi Ministerul 

Sănătăţii Publice şi Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor 

au obligaţia de a monitoriza privatizarea. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu se pronunţă pentru  privatizarea 

întreprinderii. Domnia sa apreciază că, după  privatizare, compania nu se va 

închide întrucât industria medicamentelor este cea mai rentabilă în lume aşa 

încât permite dezvoltarea acestui sector şi nu închiderea lui. 

În ceea ce priveşte metodologia de privatizare dl.dep.dr.Grigore 

Crăciunescu  arată că nu se mai practică privatizarea cu clauze. Consideră că 

este un moment oportun pentru o privatizare benefică. 
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Referitor la preţul medicamentelor domnia sa afirmă că cererea şi 

oferta reglează acest preţ, lucru care în România nu s-a petrecut până în 

prezent. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion consideră că, după privatizarea întreprinderii, 

va fi nevoie de forţă de muncă: ”Privatizarea s-a stabilit prin hotărâre de 

Guvern şi ca atare, nici AVAS nici Comisia pentru sănătate şi familie, nu se 

pot opune”. 

Dl.dep.Movilă Petru adresează invitaţia pentru AVAS de a constata 

efectele negative ale privatizărilor din Iaşi; o serie de întreprinderi 

privatizate au falimentat sau şi-a redus foarte mult producţia (exemplu 

Unirea SA Iaşi – care produce ulei comestibil). 

Domnia sa adresează AVAS-ului următoarele întrebări: 

- cine participă la licitaţie; 

- va rămâne compania un brand; 

- se ridică un mare semn de întrebare privind oportunitatea 

privatizării, având în vedere că procedura de licitaţie se schimbă periodic. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  consideră că, prin privatizare, 

Antibiotice S.A. Iaşi îşi va pierde importanţa ca întreprindere strategică. 

Compania trebuie să rămână un brand pentru România şi Europa şi, în 

consecinţă, statul ar trebui să păstreze pachetul majoritar de acţiuni. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă dacă este oportună privatizarea 

întreprinderii, având în vedere că, în judeţul  Gorj, privatizarea unei serii de 

întreprinderi a avut efecte negative. 

În vedere privatizării, Antibiotice S.A. Iaşi a fost evaluată la 196 

milioane euro şi cu un profit de 10 milioane/an; dacă se privatizează, statul 

pierde controlul asupra preţului medicamentelor . Dacă se doreşte o eficienţă 

mai mare a întreprinderii ar trebui să se mărească  preţul medicamentelor cu 
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20%. Domnia sa, ca cetăţean, este reticent la vânzare, apreciind că nu vede 

oportunitatea privatizării şi ca urmare solicită AVAS-ului să pună la 

dispoziţia comisiei toate informaţiile privind necesitatea de a o vinde. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin subliniază că există posibilitatea ca 

întreprinderile profitabile să fie cuprinse în fondul statului „Proprietatea”. 

Referitor  la Antibiotice S.A. Iaşi, domnia sa întreabă dacă din punct 

de vedere strategic (dincolo de profit care ar trebui să fie secundar) este bine 

sau nu să se privatizeze. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu arată că invitaţii nu au adus în discuţie 

posibilitatea retehnologizării întreprinderii şi a păstrării locurilor de muncă. 

Privatizarea trebuie să fie transparentă, iar Comisia pentru sănătate şi 

familie, pentru a lua o decizie corectă, trebuie să dispună de toată 

documentaţia de privatizare(exemplu cine sunt cei care au cumpărat caietul 

de sarcini).Personal, domnia sa se pronunţă pentru privatizarea 

întreprinderii, susţinând punctul de vedere al Guvernului. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, sesizează că de la 

lucrările comisiei lipseşte directorul general ala companiei şi, în consecinţă, 

în absenţa acestuia nu se pot trage concluzii.Domnia sa propune continuarea 

discuţiilor şi la următoarea şedinţă de comisie. 

Dl. Laszlo Gyerko afirmă că AVAS va pune la dispoziţie orice 

document şi totodată subliniază că procedura de privatizare a fost publică. 

Privatizarea este în curs de derulare şi respectă hotărârea Guvernului. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim consideră că aspectul privind privatizarea  

Antibiotice S.A. Iaşi nu se poate rezolva în această şedinţă de comisie. 

Problema antibioticelor este una foarte importantă, producţia acestora la 

Antibiotice S.A. Iaşi fiind strategică. În principiu se doreşte privatizarea în 
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România, însă trebuie să se aibă în vedere ca obiectivele strategice să fie 

protejate. 

Domnia sa solicită ca AVAS să pună la dispoziţia comisiei un 

material privind : care este situaţia financiară a acestei întreprinderi, ce profit 

are, cât este de competitivă pe plan mondial, ce export realizează. 

În continuare arată că privatizarea trebuie să aibă la bază criterii foarte 

serioase, iar caietul de sarcini să cuprindă clauze după vânzarea 

întreprinderii. În consecinţă propune ca dezbaterile să se desfăşoare şi în 

următoarea şedinţă de comisie, iar AVAS să prezinte materialul cu toate 

aspectele prezentate mai sus. 

În opinia dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim se impune un studiu aprofundat 

al oportunităţii privatizării, fără grabă, întrucât nu se doreşte repetarea 

„fenomenului Fundeni”; concret, în anul 2007, prin hotărâre de Guvern s-a 

iniţiat  privatizarea Spitalului Fundeni, lucru care a fost stopat de Comisia 

pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor pe motivul că de fapt, se 

urmărea, terenul acestei instituţii şi  mai puţin creşterea performanţelor 

unităţii spitaliceşti. Comisia pentru sănătate şi familie doreşte  să analizeze 

procedura de privatizare a Antibiotice S.A. Iaşi cu documentele în faţă. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  apreciază că nu se pot pune  condiţii 

cumpărătorului, în sensul „că ce va face el în viitor”, deoarece România este 

membră a Uniunii Europene unde se aplică reguli stricte. 

Domnia sa  subliniază, încă odată, că este de acord cu privatizarea 

companiei şi  cu transparenţa privind privatizarea întreprinderii. 

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

că problema privind privatizarea întreprinderii rămâne în discuţie, iar 

dezbaterile nu trebuie să aibă conotaţie politică, aşa cum s-a întâmplat în 

şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor cu O.U.G. nr. 20/2007 privind 
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modificarea  şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma  în domeniul 

sănătăţii, a cărei raport cu amendamentele elaborate de comisie este foarte 

bun, dar a suscitat comentarii politice. Preşedintele comisiei, 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, a solicitat Plenului Camerei Deputaţilor, care a 

şi votat, retrimiterea la comisie a ordonanţei. 

Revenind la privatizare, în general, domnia sa  apreciază că România  

trebuie să aibă individualitatea în sensul adoptării regulilor Uniunii 

Europene în funcţie de condiţiile din România. Antibiotice S.A. Iaşi este o 

întreprindere strategică cu profit şi, ca urmare, nu trebuie să ne fie indiferent 

ce se întâmplă cu aceasta. 

Domnia sa întreabă AVAS „care este raţiunea grabei privatizării 

întreprinderii şi de ce nu există caiet de sarcini”. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan propune  amânarea discuţiilor până la primirea 

de către comisie a documentaţiei privind privatizarea de la AVAS. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion apreciază că, după privatizare, întreprinderea 

va rezolva şi problema referitoare la producerea unor antibiotice din altă 

generaţie.  

Domnia sa este de acord cu antevorbitorii săi privind necesitatea 

înaintării la comisiei a unui bilanţ economic al întreprinderii pe perioada 

2003-2007, pentru a se concluziona dacă este sau nu competitivă. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim subliniază că membrii comisiei încearcă 

să evite o privatizare nereuşită. În acest sens domnia sa consideră că trebuie  

să se  pună nişte condiţii cumpărătorului şi pentru comparaţie exemplifică cu 

privatizarea cabinetelor medicale, unde s-a cerut cumpărătorului să păstreze 

destinaţia acestuia. În continuare, domnia sa precizează că „toţi sunt de 

acord cu privatizarea întreprinderii dar trebuie să vedem cum se face aceasta, 

când este momentul oportun şi ce se privatizează”. 
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Domnia sa menţionează că, în Franţa, 80% sunt spitale de stat pentru 

că sunt considerate obiective de o importanţă capitală. 

Dl. Vasile Stângă arată că, începând cu anul 1998, profitul companiei 

Antibiotice S.A. Iaşi a crescut, constant, cu 19-20%; în anul 2006 profitul a 

fost în valoare de 10 milioane euro şi aceasta se datorează unui  management 

foarte bun. Răspunzând dlui dep.Renică Diaconescu, domnia sa afirmă că nu 

deţin date privind renegocierea contractelor încheiate cu spitalele. 

Dl. Laszlo Gyerko arată că terenul companiei Antibiotice S.A. Iaşi în 

suprafaţă de 40 ha, a fost evaluat la  suma de 40 milioane euro, iar 

întreprinderea la 230 milioane euro; preţul de pornire al licitaţiei cu strigare 

este de 136 milioane euro. 

În continuare, domnia sa subliniază că atragerea capitalului privat este 

un obiectiv primordial, întrucât statul nu poate susţine finanţarea 

întreprinderii. 

Dl. Laszlo Gyerko propune ca, la următoarea discuţie, să fie invitat şi 

Consiliul Concurenţei pentru a prezenta punctul de vedere al Comisiei 

Europene. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu propune  să se înainteze  adrese AVAS-ului 

şi Consiliului Concurenţei prin care să se solicite toate informaţiile privind 

privatizarea companiei. 

În finalul acestor audieri, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei, a concluzionat următoarele: 

- Compania Antibiotice S.A. Iaşi este, în prezent cea mai 

performantă fabrică de medicamente din România, cu capital majoritar de 

stat şi totodată, societatea cea mai profitabilă din portofoliul de privatizare al 

Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului; AVAS vinde prin licitaţie 

cu strigare un număr de 241.174.148 de acţiuni, reprezentând 53,017% din 
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capitalul social, punctul de pornire al licitaţiei fiind de 482.348.296 lei 

pentru întregul pachet de acţiuni; decizia şi metoda de privatizare a fost 

stabilită prin hotărâre de guvern; 

- În situaţia în care preţul medicamentelor din import este cu mult 

mai mare decât cel al medicamentelor din producţia autohtonă, Antibiotice 

S.A. Iaşi a reprezentat, până în prezent, un instrument de reglare al preţurilor 

la medicamente; 

- Experienţa privatizării fabricilor de medicamente din România 

arată că, o mare parte dintre aceste fabrici şi-au redus substanţial activitatea 

(SICOMED, TERAPIA, etc) iar altele au fost închise; trebuie să se aibă în 

vedere faptul că Antibiotice S.A. Iaşi este singurul producător din România 

de antibiotice injectabile din clasa penicilinelor şi cefalosporinelor şi din 

acest punct de vedere are o importanţă strategică; 

- Graba cu care AVAS procedează la privatizarea Antibiotice 

S.A. Iaşi a creat suspiciuni privind corectitudinea operaţiunii, a viitorului 

fabricii şi a terenului aferent de 40 ha în valoare de 40 milioane euro, 

precum şi a siguranţei locurilor de muncă a celor peste 1600 de salariaţi 

- Contractul de privatizare ar trebui să cuprindă în mod 

obligatoriu o serie de clauze privitoare la: participanţii să fie companii cu 

nume şi experienţă în fabricarea şi comercializarea de medicamente la nivel 

european sau mondial; menţinerea, în condiţii de competitivitate, a unui 

nomenclator mininal din cel actual,  îmbunătăţirea nivelului tehnologic în 

concordanţă cu schimbările ce au loc în domeniu, introducerea de noi 

produse şi tehnologii, precum şi garantarea prevederilor din contractul 

colectiv de muncă al salariaţilor fabricii. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim arată că în urma discuţiilor  se desprind 

următoarele măsuri: 
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- la următoarea  şedinţă a comisiei (perioada 19-21.03) AVAS să 

prezinte documentaţia privind modalitatea de privatizare a companiei 

Antibiotice S.A. Iaşi; 

- de asemenea AVAS va prezenta şi situaţia economică actuală a 

întreprinderii; 

- la următoarele dezbateri au obligaţia de a participa şi 

reprezentanţii companiei Antibiotice S.A. Iaşi. 

În concluzie domnia sa propune, iar comisia este de acord, în 

unanimitate, cu continuarea discuţiilor în următoarea şedinţă de comisie. 

 

 

La punctul doi al ordinii de zi comisia a procedat la audieri privind 

metodologia  de stabilire a preţului medicamentelor. 

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

că în anul 2007 şi în anul 2008 s-au mărit fondurile pentru medicamente iar 

Ministerul Sănătăţii Publice a procedat la o scădere a preţurilor, există totuşi 

o criză a medicamentelor. 

Aceasta înseamnă că ceva nu este în regulă şi, ca atare, controlul 

efectuat în prezent la farmacii de către Ministerul Sănătăţii Publice este 

justificat. 

Având în vedere conflictul dintre Ministerul Sănătăţii Publice şi 

furnizorii de medicamente comisia, la propunerea dl.dep.dr.Paveliu Sorin, a 

considerat necesară o audiere privind stabilirea preţului la medicamente. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că acest conflict este amplu mediatizat, 

punându-se accentul pe stabilirea preţului la medicamentele de import. 

Domnia sa arată că furnizorii de medicamente au solicitat creşterea 

preţului la medicamente datorită creşterii euro în raport cu moneda 
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românească. La sfârşitul trimestrului IV 2007, Ministerul Sănătăţii Publice a 

promis o scădere a preţului medicamentului cu 15%, însă prin controalele 

efectuate la farmacii s-a constatat că nu există o problemă legată de preţul 

medicamentelor şi astfel s-a hotărât îngheţarea preţului la medicamente.  

În opinia dlui deputat toate acestea au avut un efect asupra pacienţilor. 

Cum explică Ministerul Sănătăţii Publice această problemă, întreabă domnia 

sa. 

Dl. Viorel Vasile afirmă că distribuitorii de medicamente au solicitat, 

încă din luna decembrie 2007, un dialog cu Ministerul Sănătăţii Publice pe 

problema recalcularii preţului la medicamente, în funcţie de devalorizarea 

leului. Preţurile au scăzut în  permanenţă începând cu 1997; ultimele două 

scăderi au fost în anul 2007. Preţurile sunt fixate de Ministerul Sănătăţii 

Publice;la medicamentele de import preţul final cuprinde: preţul CIP(rămas 

neschimbat de la înregistrarea medicamentului în România) marja de 

distribuţie şi marja de farmacie. La medicamentele gratuite livrate pentru 

subprogramele naţionale (de diabet, oncologic şi postransplant), de 

asemenea preţul este stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice prin Ordinul 

Ministerul Sănătăţii Publice nr. 575/2007. În opinia domniei sale, în prezent, 

din cauza devalorizării francului elveţian în raport cu euro, distribuitorii 

cumpără medicamentele la un preţ mai ridicat şi aceasta datorită faptului că 

scadenţa facturii la bancă a beneficiarului se face la un interval de 3 luni(de 

exemplu în luna decembrie 2007 s-a livrat medicamentele la beneficiar iar 

scadenţa la bancă se face în martie 2008). 

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

conformitate cu datele anului 2006, medicamentele din România sunt cele 

mai scumpe din Europa(preţul cuprindea 7 marje printre care marja de 
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distribuire, marja de întârziere), de exemplu cu 34% mai scumpe decât în 

Suedia. În Ungaria „Voltarenul” este mai ieftin decât în România. 

Pe de altă parte, cu toate că în prezent furnizorii de medicamente 

reclamă lipsa unui  profit, zilnic se înfiinţează  noi depozite şi noi farmacii, 

ceea ce înseamnă că medicamentele din România nu sunt ieftine. 

Domnia sa arată că Ministerul Sănătăţii Publice a luat măsuri de 

scădere a preţului; controalele efectuate în prezent de Ministerul Sănătăţii 

Publice sunt bune şi vor releva situaţia clară asupra ce se întâmplă 

acum.TVA-ul la medicamente ar trebui eliminat sau redus la max. 4% ; în 

alte ţări acesta nu există, totodată subliniază că marja de distribuţie este încă 

foarte mare. 

Dl Viorel Vasile arată că distribuitorii sunt descoperiţi cu credite 

bancare uriaşe (150 milioane euro). 

Domnia sa răspunde că, marjele de distribuţie în România, sunt 16% 

la medicamentele pentru import şi 7% la medicamente indigene; în Austria 

sunt 18%, în Estonia 20% şi în Franţa 10,7%; preţul CIP şi TVA-ul sunt 

constante. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  întreabă dacă  atunci distributorii, care 

achiziţionează medicamentele pentru un program naţional, şi când cumpără 

medicamente în cantităţi mari, au reduceri. 

Dl Viorel Vasile răspunde că preţurile şi listele de programe sunt 

stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  intervine şi întreabă dacă se dau 

reduceri pentru medicamentele achiziţionate pentru subprogramele naţionale 

şi unde se contabilizează acestea. 

Dl Viorel Vasile răspunde că „e la vedere, eu îl introduc în factura 

externă”. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim întreabă de ce „Voltarenul” este mai ieftin 

în Ungaria decât în România. 

Dl Viorel Vasile răspunde că, în Ungaria, „Voltarenul” nu are preţ 

impus şi probabil este înregistrat cu 3 euro, comparativ cu România unde 

este înregistrat cu 5 euro; de această problemă răspunde Ministerul Sănătăţii 

Publice. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  întreabă dacă aceste reduceri făcute la 

achiziţia de medicamente sunt în bani sau medicamente. 

Dl Viorel Vasile răspunde că reducerile sunt şi în bani şi în 

medicamente. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim solicită distribuitorilor şi farmaciştilor să 

vină cu soluţii pentru stabilirea corectă a preţului la medicamente. 

Dl Viorel Vasile arată că în România există medicamente înregistrate 

încă din anul  1994 şi preţul CIP este neschimbat. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim apreciază că revizuirea preţului CIP de 

către Ministerul Sănătăţii Publice reprezintă o soluţie. 

Dl Viorel Vasile propune şi o altă soluţie, respectiv scurtarea 

termenelor de plată (în prezent, termenele de plată sunt prea lungi, de 

exemplu 6 luni şi dacă se trece de acest termen se pierde controlul asupra 

banilor). În prezent, s-au recuperat restanţele de plată pentru anii 2005-2006. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim intervine arătând  că termenele de plată 

sunt prea lungi şi astfel se creează datorii. Aceste termene trebuie să fie mai 

mici opinează domnia sa. Referitor la recuperarea restanţelor pe anii 2005-

2006, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim arată că la discuţia cu dl. Eugen 

Nicolăescu, ministrul sănătăţii, s-a afirmat că s-a plătit tot, inclusiv 2007. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă pe reprezentantul distribuitorilor ce 

ar prefera: scăderea preţului sau actualizarea lui cu cursul valutar. 
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 Dl Viorel Vasile răspunde că s-ar putea suporta scăderea cu 1-2% a 

marjei prin calcularea cursului cu -+5%/trimestru. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  întreabă cum pot funcţiona lanţurile de 

farmacii cu un adaos comercial de doar 15%. 

Dl Viorel Vasile răspunde că lanţurile de farmacii rezistă numai pe 

programe naţionale. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu propune ca Asociaţia distribuitorilor să 

înainteze atât Comisiei pentru sănătate şi familie cât şi Ministerului Sănătăţii 

Publice propuneri. Totodată domnia sa întreabă care este periodicitatea de 

aprovizionare şi care este cantitatea achiziţionată. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim solicită propuneri privind revizuirea 

preţului la medicamente şi scurtarea termenelor de plată. Domnia sa 

subliniază că trebuie găsite soluţii pentru scăderea preţului, „să punem 

lucrurile la punct  pentru că suntem în situaţia de avarie pentru comercianţii 

cu medicamente”. 

Dna Elena Popescu consideră că ar fi trebuit să fie prezent la discuţii 

şi un reprezentant de la Direcţia de preţuri din cadrul Ministerul Sănătăţii 

Publice. 

Referitor  la adaosuri, domnia sa arată că, în momentul de faţă, 

adaosul mediu  al unei farmacii este de 11%(între 0-24%; medicamentele 

care costă 20.000 lei şi care reprezintă 2% are adaos de 24%; 30% are adaos 

de farmacie de 1,5%, iar restul de 11%). Cel mai mic adaos  de farmacie în 

Uniunea Europeană este în Cehia,  de 22%. 

În opinia domniei sale, dacă în momentul de faţă în România nu ar 

exista discount toate farmaciile ar intra în faliment; 5% din farmacii desfac 

toate medicamentele care circulă în România, iar 95% din farmacii desfac 

70% din medicamentele care circulă în România. 
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Referitor la înfiinţarea de farmacii, domnia sa răspunde că aceasta se 

face conform Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice care ţine cont de 

numărul de locuitori dintr-o localitate; farmaciile înfiinţate peste numărul de 

locuitori din localitate (Colegiul Farmaciştilor din România a eliberat avizul 

fiind supus la presiuni) au falimentat într-o perioadă scurtă. 

În concluzie, domnia sa subliniază că farmaciile ar trebui să 

funcţioneze pe baza adaosului de farmacie şi să nu apeleze  la distribuitori. 

În acest sens, Colegiul Farmaciştilor din România va prezenta comisiei un 

material cu propuneri.  

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim întreabă reprezentantul Colegiul 

Farmaciştilor din România care este punctul de vedere vis-a-vis de cauza 

care a determinat controlul Ministerului Sănătăţii Publice şi care vor fi 

concluziile raportului. 

Dna Elena Popescu răspunde că acest control reprezintă o represiune a 

faptului că s-a spus „lucrurilor pe nume”. Controlul este necesar, şi până 

acum s-a efectuat periodic. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim întreabă „acum când sunt mai mulţi bani 

de ce distribuitorii nu dau discounturi; de ce nu s-a întâmplat acest lucru în 

urmă cu 2-3 ani; farmaciile sunt strânse cu uşa de distribuitori; de ce acum 

trei ani distribuitorii nu au ridicat aceste probleme; cum există această 

neconcordanţă, acest paradox”. 

Dna Elena Popescu răspunde că farmaciile achiziţionează 

medicamente de la distribuitor. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim întreabă „de ce ameninţă distribuitorul că 

nu mai dă medicamente; dl. Viorel Vasile nu a lămurit această 

problemă”.”Deci, farmaciile sunt strânse cu uşa de distribuitori şi atunci  de 
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ce, acum 3 ani, aceştia nu au pus această problemă ci acum, când sunt mai 

mulţi bani, preţul CIP era acelaşi şi acum 3 ani”. 

Dl Viorel Vasile  răspunde că, acum 2-3 ani, nu a existat o 

devalorizare atât de mare într-un timp aşa de scurt. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim intervine şi remarcă că, conflictul actual 

este rezultatul faptului că nu s-a ţinut cont de fluctuaţiile monedei euro ; 

trebuie avut în vedere că, paralel cu creşterea euro, s-a înregistrat şi o 

scădere a dolarului şi unele medicamente se cumpără în dolari, şi astfel 

pierderile se compensează. 

Dl. Viorel Vasile răspunde că nu se compensează  francul elveţian cu 

euro. Referitor la dolar, domnia sa arată că un flacon de medicamente costa 

6 dolari şi în anul 2003 şi în anul 2008; evoluţia dolarului în ţară este cu 

totul altă problemă. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan întreabă cum se explică faptul că, deşi pare o 

profesie neprofitabilă, o serie de medici devin distribuitori de medicamente. 

Dna Ileana Neamţu arată că nimeni nu a cerut o creştere de preţuri,  ci 

numai respectarea prevederilor legale(actualizare la 3 luni).Pe parcursul 

anului 2007 au fost negocieri cu Ministerul Sănătăţii Publice privind 

sistemul de calcul al preţurilor la medicamente . 

În opinia domniei sale, problema este la distribuitor; în momentul în 

care se practică discount sunt bani mai mulţi. 

Pe de altă parte, domnia sa informează că România nu este ţara cu 

medicamentele cele mai scumpe (este pe antepenultimul loc din listă). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim intervine şi arată că depinde de sursa de 

informare; domnia sa deţine informaţii precise că medicamentele din 

România sunt cele mai scumpe din Europa. 
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Referitor la criza medicamentelor şi luând în considerare punctul de 

vedere a antevorbitorilor săi, domnia sa remarcă că lipsa medicamentelor de 

pe piaţa românească se datorează distribuitorilor.  

Dna Ileana Neamţu răspunde „Da”. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim arată că distribuitorul are dreptate când 

vorbeşte de cursul valutar, însă nu are dreptate când vorbeşte de discount. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion consideră că Ministerul Sănătăţii Publice nu a 

dorit să provoace o dispută între farmacii şi distribuitor. Domnia sa propune 

ca la următoarele discuţii să participe şi Ministerul Sănătăţii Publice. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim  propune continuarea discuţiilor la 

următoarea şedinţă de comisie. Totodată solicită Colegiului Farmaciştilor 

din România să înainteze, în scris, propuneri privind probleme discutate. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin consideră că în urma acestor discuţii nu s-a 

putut edifica asupra situaţiei, însă doreşte să sublinieze că există „o gravă 

problemă de comunicare între Ministerul Sănătăţii Publice, distribuitori şi  

farmacii”. Dacă Ministerul Sănătăţii Publice ar discuta cu importatorii şi 

distribuitorii,  această problemă s-ar rezolva, mai ales că farmaciile afirmă că 

există soluţii de rezolvare a conflictului şi în acest sens. 

Domnia sa propune să se comunice Ministerului Sănătăţii Publice că 

s-a identificat o cale de stingere a conflictului. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim apreciază că toţi membrii comisiei doresc 

rezolvarea situaţiei actuale, dar nu-şi pot depăşi condiţia. Domnia sa propune 

şi comisia este de acord ca dl. Eugen Nicolăescu – ministrul sănătăţii să fie 

informat asupra problemelor discutate în această şedinţă. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim arată că audierile au relevat următoarele: 

- Deşi, în ultimul an, fondurile destinate achiziţionării de 

medicamente au crescut substanţial iar Ministerul Sănătăţii Publice a 
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întreprins o serie de măsuri concrete ce vizează reducerea preţurilor la 

medicamente, în farmacii preţul la aceste produse a crescut; 

- Cea mai importantă creştere a preţului au înregistrat-o 

medicamentele provenite din import; această creştere se datorează, în 

principal, devalorizării rapide a leului în raport cu principalele valute, 

menţinerii TVA-ului la 19% (deşi, în majoritatea statelor europene, 

medicamentele sunt exceptate de la plata TVA-ului sau se percepe TVA de 

maxim 4%), menţinerii unui nivel încă ridicat al marjei de distribuţie de 

16%, precum şi neactualizării periodice a preţului CIP; o altă cauză o 

reprezintă termenele lungi de plată, de 90 zile şi 180 zile, care expun sumele 

neîncasate la procesul inflaţionist; 

- În prezent,conform punctelor de vedere a invitaţilor, farmaciile 

practică cel mai mic adaos comercial din U.E., respectiv un adaos mediu de 

11% şi dacă nu ar exista discounturile, provenite de la distribuitori, acestea 

ar fi în pericol de faliment;  

- Cu toate aceste neajunsuri, nu s-au înregistrat cazuri de faliment la 

depozite sau farmacii, ci, dimpotrivă, numărul solicitărilor de înfiinţare a 

crescut simţitor; acest fenomen dovedeşte că activitatea de distribuţie şi 

vânzare a medicamentelor este încă profitabilă; 

- De asemenea, s-a constatat că activitatea de distribuţie şi vânzare a 

medicamentelor pentru subprogramele de diabet, oncologie şi post-

transplant, a căror preţ a fost stabilit prin ordinul ministrului sănătăţii publice 

nr.575/2007, s-a dovedit a fi profitabilă pentru distribuitori şi farmacii; 

- Controalele exercitate în farmacii de către organele abilitate ale 

Ministerului Sănătăţii Publice sunt utile şi au ca scop clarificarea situaţiei 

existente, precum şi elaborarea unui pachet de măsuri; 
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- S-a stabilit că sunt necesare măsuri urgente privind reactualizarea 

preţurilor CIP de achiziţie a medicamentelor, precum şi reducerea 

consistentă a termenelor de plată existente. 

- În vederea identificării soluţiilor pentru scăderea preţurilor la 

medicamente, Comisia pentru sănătate şi familie a solicitat invitaţilor 

prezenţi să depună propuneri în scris, pe care să le analizeze şi să le susţină. 

- De asemenea, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să continue audierile privind privatizarea Companiei 

Antibiotice S.A. Iaşi şi audierile privind metodologia de stabilire a preţului 

medicamentelor la viitoarea şedinţă a comisiei. 

 

 

 La punctul trei al ordinii de zi comisia a procedat la continuarea 

dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 

139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România (Plx 

896/2007). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim acordă cuvântul reprezentantului Crucii 

Roşii, pentru a prezenta punctul de vedere asupra necesităţii suplimentării 

finanţării acestei instituţii, acesta fiind obiectul de reglementare a propunerii 

legislative. 

Dl. Radu Pop menţionează că sursele de finanţare ale SNCRR sunt, 

limitate şi insuficiente pentru îndeplinirea rolului organizaţiei de auxiliar al  

autorităţilor publice în domeniul umanitar, mai ales în contextul dezastrelor 

naturale care au afectat România în ultimii ani şi în contextul mondial de 

schimbare a climei, care va genera şi alte tipuri de dezastre. 

Deşi au dreptul, prin legea fundamentală şi statut, filialele Crucii Roşii 

Române nu au beneficiat din 1989 până în prezent, de alocaţii bugetare , în 
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calitatea lor de auxiliar al puterii publice, cu excepţia alocaţiei bugetare 

anuale extrem de mică ce se acordă sediului central. În anul 2004, suma 

alocată prin bugetul de stat a fost de doar 320.605,6 RON, însă valoarea 

operaţiunilor umanitare de asistenţă ale CRR a fost de 5.455.290 RON, 

venind în sprijinul a 10.380 persoane din zone afectate de dezastre. 

În anul 2005, suma alocată de la bugetul de stat a fost de 332.783 Ron 

faţă de 1.249.114 Ron suma solicitată. 

În anul 2006, alocaţia bugetară a fost de numai 381.673 RON, iar 

cheltuielile SNCRR cu programe de asistenţă umanitară au fost de 

14.983.560 RON. 

În concluzie domnia sa apreciază că contribuţia de la bugetul de stat 

este insuficientă, veniturile CRR constau din donaţii şi sponsorizări interne 

şi externe, finanţări nerambursabile, cursuri, cotizaţii, închiriere spaţii, 

activităţi proprii. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  întreabă dacă Crucea Roşie a beneficiat 

de sumele alocate prin taxa de timbru asupra evenimentelor culturale şi 

sportive. 

Dl. Radu Pop răspunde că legea, care reglementează această 

problemă, s-a aplicat începând din toamna anului 2007, deci Crucea Roşie 

nu a beneficiat de aceşti bani. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim arată că în anul 2007 comisia a dezbătut  

şi a finalizat  modificarea şi completarea Legii nr. 139/1995 modificată şi 

completată prin Legea nr. 524/2004 prin care a stabilit că un procent de 

0,03% din taxa de timbru aplicată asupra evenimentelor culturale şi sportive 

să se aloce Crucii Roşii. 
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Prin amendamentul propus de către dl.dep.Movilă Petru se doreşte 

încă o sursă de finanţare, respectiv de la buget prin fondul de rezervă a 

primul-ministru. 

În acest sens, comisia este deschisă însă trebuie să se vadă dacă este şi 

posibil . Comisia se va consulta cu Ministerului Sănătăţii Publice şi cu 

Ministerul Economiei şi Finanţelor. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că descentralizarea la nivelul acestei 

instituţii, este necesară. Referitor la suplimentarea  fondurilor Crucii Roşii 

domnia sa consideră că este nevoie de avizul Ministerului Economiei şi 

Finanţelor. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan arată că acest organism, care este o organizaţie 

autonomă, a fost privilegiată prin Legea nr. 36/2007 când i s-a atribuit 0,3% 

din sumele colectate prin taxa de timbru. În România mai funcţionează şi 

alte ONG-uri care au ca obiectiv asistenţa socială (exemplu Crucea Malteză) 

şi în consecinţă discriminarea trebuie eliminată. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim arată că Crucea Roşie este o organizaţie 

internaţională şi ca urmare nu se poate face o comparaţie între aceasta 

instituţie şi celelalte ONG-uri care funcţionează în România; acestea nu pot 

fi asimilate cu Crucea Roşie. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu apreciază că este nevoie de Crucea 

Roşie; propunerile făcute sunt normale, dar prin lege nu pot fi finanţate de la 

buget  având în vedere că este autonomă. Pentru a primi fonduri de la 

bugetul de stat este necesar a se schimba statutul acesteia . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim arată că în Legea nr. 139/1995 cu 

modificările şi completările ulterioare, la art. 16 alin. (2), se prevede că de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice se asigură  şi 

fondurile necesare  realizării atribuţiilor SNCRR, pe bază de programe 
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întocmite de acesta. Domnia sa întreabă dacă au fost întocmite programe, 

dacă s-au depus la Ministerul Sănătăţii Publice şi dacă s-au primit  bani  

pentru derularea acestora. În cazul în care Ministerul Sănătăţii Publice a 

alocat banii pentru programe, comisia va discuta aceste aspecte. 

Amendamentul propus, prin care se solicită ca de la Fondul de rezervă aflat 

la dispoziţia primului-ministru să se asigure 20% din sumele cheltuite de 

SNCRR şi filialele sale, în anul anterior, nu se poate realiza, pentru că din 

bugetul de stat nu se poate finanţa permanent o societate care este autonomă. 

Dna Doina Lica arată că bugetul de stat suportă cotizaţia pe bază de 

programe, amendamentul propus  nu are bază clară şi legală. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim revine cu aceiaşi întrebare „a întocmit 

Crucea Roşie aceste programe, au fost refuzate sau aprobate de Ministerul 

Sănătăţii Publice, care sunt aceste programe?” 

Dl Băieşu George afirmă  că, în teritoriu, s-au derulat foarte multe 

programe, de exemplu cursuri de prim ajutor. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim solicită SNCRR-ului ca, la viitoarea 

şedinţă, să prezinte programele în comisie.După răspunsul evaziv dat de 

reprezentatul SNCRR-ului domnia sa consideră că aceste programe nu există  

şi, ca atare, nu au fost depuse la Ministerul Sănătăţii Publice pentru a 

beneficia de prevederile art. 16 alin (2) din lege. 

În situaţia în care aceste programe există, după o atentă analiză a lor, 

comisia va discuta cu dl. Eugen Nicolăescu. 

Referitor la amendamentul propus de către dl.dep.Movilă Petru, acesta 

se va trimite spre avizare la Ministerul Sănătăţii Publice şi Ministerul 

Economiei şi Finanţelor. 

Domnia sa subliniază, încă odată, că dacă SNCRR va derula programe 

din sumele primite se vor putea acoperi şi salariile şi activităţile desfăşurate. 
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Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu consideră că SNCRR trebuie să colaboreze 

cu alte fundaţii, lucru care nu se întâmplă, cel puţin la Botoşani. SNCRR nu 

poate fi finanţat din mai multe surse din bugetul statului. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim arată că SNCRR beneficiază de finanşare 

de la bugetul de stat prin bugetul Ministerul Sănătăţii Publice prin programe, 

domnia sa consideră că SNCRR nu a prezentat Ministerului Sănătăţii 

Publice niciun program.În plus există sursa de finanţare prin taxe de timbru 

care trebuie să se aplice corect. 

Pe de altă parte, prin amendamentul propus se solicită un procent 

dintr-o sumă variabilă (fondul de rezervă la dispoziţia primului-ministru nu 

este o sumă fixă ci variază în fiecare an). 

Domnia sa consideră că soluţia cea mai bună este aceea de a pune în 

aplicare Legea nr. 139/1995 cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi taxa de timbru. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică propune ca SNCRR să solicite partea 

logistică din programul pentru prevenţie şi să-l execute. 

În urma dezbaterilor comisia a hotărât  amânarea propunerii 

legislative şi totodată să înainteze amendamentul la Guvern şi Consiliului 

Legislativ pentru a-şi prezenta punctul de vedere asupra legalităţii acestuia. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere şi avizare 

propunerea legislativă pentru protecţia educaţională specială a minorilor a 

căror părinţi se află la muncă în străinătate (Plx 886/2008). 

Dl.acad.prof.univ.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, arată că 

proiectul de lege supus dezbaterii are în vedere introducerea unor măsuri 

active de protecţie a minorilor a căror părinţi nu se află alături de ei pe 

perioade îndelungate, din cauza deplasării la muncă în străinătate. 
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În opinia iniţiatorului modificarea propusă introduce un sistem activ 

de protecţie a unei categorii sociale tot mai pregnantă în societatea 

românească. Anii tranziţiei, dar şi noua perioadă de după integrarea 

României în Uniunea Europeană, ce a adus cu sine implementarea 

principiului liberei circulaţii, a determinat un număr extrem de mare de 

români să plece la muncă în spaţiul vest-european sau nord-american. În 

urma plecării lor, în foarte puţine cazuri copii rămaşi acasă nu au avut de 

suferit psihic sau din punctul de vedere al educaţiei. În ceea ce priveşte mare 

parte a minorilor lăsaţi acasă în grija bunicilor, a altor rude sau a vecinilor s-

a observat – lucru reflectat de studii ţi de articole de presă – apariţia unor 

derapaje, fie de comportament, fie de educaţie, fie psihice. Nu puţini sunt cei 

care, în lipsa părinţilor, au abandonat şcoala, au săvârşit infracţiuni ori au 

suferit din punct de vedere psihic. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că proiectul de lege supus dezbaterii 

introduce un sistem de protecţie similar celor din grădiniţe şi şcolile private, 

cunoscut sub denumirea de program „after school”. După ce sunt 

identificaţi, minorii care au părinţi plecaţi la muncă în străinătate intră în 

acest program urmând ca în locul abandonării să primească servicii de 

specialitate ce pot suplini lipsa părinţilor, a educaţiei sau familia. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu arată că problematica copiilor care 

sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă 

în străinătate este de  natură complexă şi necesită o intervenţie 

multidisciplinară şi coordonată, atât la nivelul administraţiei publice 

centrale, cât şi la nivelul comunităţii locale din care face parte copilul. În 

consecinţă, domnia sa propune avizarea negativă a propunerii legislative. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim apreciază că luarea unor măsuri numai la 

nivel educaţional nu este de natură să vină în mod real în sprijinul acestor 
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copii. De altfel, reglementarea în mod exclusiv a protecţiei educaţionale 

speciale pentru copiii ai căror părinţi se află la muncă în străinătate, ar crea o 

vădită discriminare în raport cu ceilalţi copii şi ar avea ca efect izolarea 

acestei categorii de copii. Din aceste considerente iniţiativa creării unor 

programe  „after school” trebuie să se adreseze lato sensu tuturor copiilor şi 

să se respecte principiul educaţiei inclusive. În continuare domnia sa arată că 

în concordanţă  cu Convenţia cu privire la drepturile copilului şi recurgând 

la principiul nondiscriminării, drepturile copiilor trebuie respectate 

indiferent de rasă, culoare, sex, limbă,  religie, indiferent de originea lor 

naţională, etnică sau socială, de situaţia lor materială, de incapacitatea lor 

sau de altă situaţie. Educaţia inclusivă  are ca principiu fundamental „un 

învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi” care constituie un deziderat şi o 

realitate. 

Dl.dep.dr. Ciocâlteu Alexandru arată că activităţile tip „after school” 

se încadrează în CAEN la codul 8532 – activităţi de asistenţă socială fără 

cazare şi potrivit acestui cod aceste activităţi se desfăşoară numai în cadrul 

unor organizaţii private, în sensul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

Dl.dep. Movilă Petru arată că Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Copilului a elaborat un proiect de act normativ privind serviciile de educaţie 

şi îngrijire timpurie a copilului, în cadrul proiectului de înfrăţire 

instituţională „Evaluarea şi reglementarea serviciilor de îngrijire pe timpul 

zilei a copilului în România”, în colaborare cu Centrul de Cercetare şi 

Dezvoltare pentru Bunăstare şi Sănătate (STAKES) din Finlanda. Acest 

demers legislativ încearcă să tranşeze dezbaterea privind tipurile de servicii 

care sunt necesare pentru îngrijirea şi organizarea unui sistem integrat pentru 

copii cu vârsta cuprinsă între 0-11 ani, vizând şi organizarea de activităţi 

educativ-recreative de tip „after school” pentru copii. 
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că în conţinutul Legii nr. 272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului este prevăzută 

depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului 

de părinţii săi, precum  şi posibilitatea de a oferi protecţie specială pentru 

copiii care sunt lipsiţi temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor. 

Astfel, dispoziţiile art. 34 prevăd că serviciul public de asistenţă 

socială va lua toate măsurile necesare pentru depistarea precoce a situaţiilor 

de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi şi că orice 

separare a copilului de părinţii săi şi că orice separare a copilului de părinţii 

săi trebuie să fie precedată de acordarea sistematică a serviciilor şi 

prestaţiilor prevăzute de lege cu accent deosebit pe informarea 

corespunzătoare a părinţilor, consilierea acestora, terapie sau mediere, 

acordate în baza unui plan de servicii. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim arată că Ordinul Secretarului de Stat al 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 219/2006 

privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care 

sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă 

în străinătate instituie o serie de măsuri care se aplică acestei categorii de 

copii, dintre care exemplificăm: 

- în situaţia în care din Raportul de evaluare iniţială rezultă că un copil 

se află în situaţia de risc, serviciile de asistenţă socială organizate la nivelul 

municipiilor şi oraşelor (SPAS), persoanele cu atribuţii de asistenţă socială 

din aparatul propriu al consiliilor locale comunale din unitatea administrativ-

teritorială unde se află copilul, precum şi direcţiile generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti 

întocmesc un plan de servicii în vederea prevenirii separării copilului de 

familia sa care va conţine în mod obligatoriu modalităţi de menţinere a 
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relaţiilor personale ale copilului cu părinţii, precum şi tipul de servicii de 

consiliere psihologică de care va beneficia copilul; 

- dacă se apreciază că există motive temeinice de natură să 

primejduiască dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului 

ai cărui părinţi se află la muncă în străinătate, SPAS şi persoanele cu 

atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale 

comunale din unitatea administrativ-teritorială unde se află copilul vor sesiza 

imediat direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului cu privire 

la identificarea cazului, în vederea instituirii unei măsuri de protecţie 

specială a copilului. În consecinţă domnia sa propune să se avizeze negativ 

propunerea legislativă. 

Având în vedere cele prezentate mai sus comisia a votat, în 

unanimitate, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte probleme 

privind activitatea comisiei. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, s-a efectuat studiu individual asupra 

proiectelor de legi şi asupra propunerilor legislative înregistrate la comisie. 

 

 

  

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  


