
 
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  

Comisia pentru Sănătate şi Familie            Nr. 28/62 /20 februarie  2008 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele 19 şi 20 februarie 2008 

 
 
 Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 19.02.2008 între orele 14,00-18,30 şi în ziua de 20.02.2008 

între orele 9,00-15,30, având următoarea ordine de zi: 

1. Continuarea audierilor privind privatizarea Companiei 

Antibiotice S.A. Iaşi. 

2. Dezbateri în fond a proiectului de lege pentru 

completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de 

transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de 

origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, 

în vederea utilizării lor terapeutice(PLx14/2008). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea lit. i) alin.(2) al art.116 din Legea nr.346/2002 privind 

asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale(Plx29/2008). 
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4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea alin.(2) al art.116 din Legea nr.346/2002 privind 

asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale(Plx30/2008). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 

Lucrările comisiei au fost deschise de către 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, supunând la vot 

ordinea de zi care a fost adoptată în unanimitate. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, 

distinşi reprezentanţi ai Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 

Statului, ai conducerii societăţii Antibiotice S.A. iaşi şi ai 

Sindicatului Liber antibiotice Iaşi. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la continuarea audierilor privind privatizarea 

Companiei Antibiotice S.A. Iaşi. 

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

comisiei, privatizarea Companiei Antibiotice S.A Iaşi ridică 

numeroase semne de întrebare în privinţa oportunităţii şi 

modalităţii de privatizare. 
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Din punctul de vedere al oportunităţii, Antibiotice S.A Iaşi 

este un producător strategic de medicamente şi înregistrează, an de 

an, un profit constant de milioane de euro. 

Metoda de privatizare aleasă este cea a licitaţiei cu strigare, 

care nu presupune existenţa unui caiet de sarcini. În aceste condiţii, 

statul nu este în măsură să cunoască care va fi destinaţia 

obiectivului adjudecat prin licitaţie. Valoarea obiectivului  supus 

licitaţiei este de aproximativ 260 milioane euro, preţul de pornire 

al licitaţiei fiind de 130 milioane euro. 

De asemenea, au apărut informaţii cu privire la hotărârea 

Curţii de Apel Iaşi, prin care procesul de privatizare al societăţii a 

fost suspendat. În situaţia în care decizia Curţii de Apel Iaşi este 

obligatorie, comisia specială de anchetă care urmează a fi instituită 

va avea timpul necesar   pentru a clarificarea tuturor aspectelor. 

 În urma audierilor organizate de către Comisia pentru 

sănătate şi familie pe tema privatizării Societăţii Antibiotice S.A. 

Iaşi, care au avut loc în zilele de 12 şi 19 februarie 2008, s-a 

constatat că prin specificul activităţii ( fabricaţia de antibiotice) 

societatea este una de importanţă strategică , asigurând păstrarea 

unui echilibru din punct de vedere al preţurilor medicamentelor 

comercializate pe piaţa naţională şi realizând, constant, un profit 

anual care se situează la aproximativ 9 milioane euro.  

 Vânzarea pachetului majoritar de acţiuni al societăţii , pentru 

care Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului ( AVAS ) 
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exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al 

statului, prin metoda licitaţiei cu strigare la data de 18 martie 2008, 

reprezintă o măsură de o urgenţă nejustificată care nu garantează 

menţinerea obiectului de activitate al firmei şi dezvoltarea acesteia 

pe viitor. 

 S-a relevat faptul că, Societatea Antibiotice S.A. Iaşi are în 

proprietate un teren aferent de 40 ha într-o zonă rezidenţială , la 

care preţul de vânzare este de circa 1.000 euro/mp.  

 Hotărârea de Guvern nr.1400/2007 pentru abrogarea 

Hotărârii de Guvern nr.794/2000 privind strategia de privatizare a 

Societăţii Comerciale Antibiotice S.A. Iaşi  a fost suspendată de 

Curtea de Apel Iaşi astfel încât, în mod normal, procesul de 

privatizare trebuia stopat dar, în ciuda acestui fapt, AVAS continuă 

popularizarea pe mass-media a licitaţiei pentru Societatea 

Antibiotice S.A. Iaşi, folosindu-se în acest scop bani publici. 

 În consecinţă, în conformitate cu prevederile art.71 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, şi în urma votului 

exprimat de majoritatea membrilor comisiei,  vă solicităm a supune 

votului Plenului Camerei Deputaţilor înfiinţarea unei Comisii de 

anchetă privind modul de privatizare al Societăţii Antibiotice Iaşi.  

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la examinarea, în fond,  a proiectului de lege 

pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea 
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activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente 

sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi 

securităţii sanitare, în vederea utilizării lor 

terapeutice(PLx14/2008) adoptat de către Senat în şedinţa din 17 

decembrie 2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Donarea de sânge este un act benevol, umanitar cu o 

puternică încărcătură civică. Este un gest de altruism. 

Milioane de persoane din întreaga lume îşi datorează viaţa 

unor oameni pe care nu îi vor cunoaşte niciodată: semeni care au 

donat sânge de bună voie şi fără a aştepta vreo răsplată. Românii 

vor trebui să înveţe şi ei să facă asemenea gesturi, în spiritul 

regulilor Uniunii Europene, fără a mai aştepta compensaţii 

materiale. 

 În momentul de faţă, doar 1% din populaţia României 

donează sânge şi de aceea stocurile acoperă abia jumătate din 

necesar. În acelaşi timp, locuitorii Elveţiei şi Danemarcei donează 

sânge în proporţie de 10%. 

 Cu un flacon de sânge de 400 ml, se pot salva 3 vieţi 

omeneşti. 

 În ţările membre Uniunii Europene, sângele se recoltează  

prin donaţii benevole, prin centre mobile de recoltare, denumite 

„COLECTE MOBILE”, care se deplasează la instituţii. 

 Având în vedere cele menţionate mai sus, iniţiatorii consideră 

că este necesară infiinţarea unor centre mobile de recoltare de 
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sânge la nivelul fiecărui judeţ şi al fiecărui sector al municipiului 

Bucureşti. 

 România a primit deja, prin programul PHARE, 10 

ambulanţe dotate corespunzător, care au fost repartizate centrelor 

de transfuzie de sânge din Bucureşti, Prahova, Ialomiţa, Galaţi, 

Constanţa, Iaşi, Târgu-Mureş, Craiova, Timişoara şi Cluj Napoca. 

 În anul 2006 s-a înregistrat un număr de 327.000 de donatori 

de sânge la nivelul întregii ţări, din care doar 1% au donat sânge în 

mod benevol, fără a solicita cele 7 tichete de masă.  

 Anul trecut, costul tichetelor de masă acordate donatorilor de 

sânge, s-a ridicat la 15.417.000 ron (5 milioane euro). Costul unei 

ambulanţe se ridică la circa de 25.000 euro. Aşadar, pentru 

achiziţionarea a încă 37 de ambulanţe, statul român ar cheltui 

925.000 euro, adică nici măcar jumătate din suma pe care a 

cheltuit-o anul precedent, pentru tichetele de masă. Investiţia este 

amortizabilă deoarece statul nu va  mai acorda recompense 

materiale donatorilor, conform legilor şi practicilor Uniunii 

Europene. Aceste sume se vor redirecţiona către fondurile alocate 

achiziţionării şi dotării laboratoarelor mobile în discuţie. 

 În urma dezbaterilor care au avut loc, comisia a adoptat cu 

majoritate de voturi un amendament prin care se prevede că 

donarea de sânge se realizează atât în cadrul centrelor de transfuzie 

judeţene, cât şi în cadrul unităţilor mobile aparţinând centrelor 

regionale de recoltare de sânge, dotate corespunzător, care se 
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deplasează în vederea recoltării de sânge de la potenţialii 

donatori(art. 151). 

 În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu 

14 voturi şi o abţinere să propună plenului Camerei Deputaţilor 

adoptarea proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, 

donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, 

precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea 

utilizării lor terapeutice(PLx14/2008), cu amendamentul prezentat 

care va face obiectul raportului. 

 

 La punctul al treilea  şi al patrulea al ordinii de zi 

Comisia pentru sănătate şi familie a procedat la examinarea, în 

vederea avizării, a propunerii legislative pentru modificarea lit. i) 

alin.(2) al art.116 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale(Plx29/2008) şi a 

propunerii legislative pentru modificarea alin.(2) al art.116 din 

Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi 

boli profesionale(Plx30/2008) care au un obiect comun de 

reglementare. 

Prezentele propuneri legislative au drept scop instituirea 

unor reglementări privind evaluarea precisă a stării de sănătate a 

angajaţilor, precum şi a stabilirii măsurilor eficiente de prevenire a 

bolilor profesionale şi a celor legate de profesie. 
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Astfel, conform Ghidului Sănătăţii Salariatului editat în 

cadrul Săptămânii Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă 

din anul 2003, pe lângă bolile profesionale există şi boli legate de 

profesie. Acestea din urmă au drept cauză atât condiţiile de muncă, 

cât şi pe cele din afara condiţiilor de muncă, de pildă durerile la 

nivelul coloanei vertebrale  generate de efortul fizic de la locul de 

muncă, dar  şi de efortul din afara orelor de muncă. 

 În acest sens, conform art. 43, alin. (3) al Legii nr. 418/2004 

privind statutul profesional specific al medicului de medicina 

muncii, modificată de  Legea nr. 48/2007, „Medicii de medicină a 

muncii din secţiile, clinicile, compartimentele de medicină a 

muncii/boli profesionale şi cabinetele de medicină a muncii din 

ambulatoriul de specialitate aflat  în subordinea spitalelor 

desfăşoară activităţi profilactice, diagnostice, curative şi de 

reabilitare medicală în caz de boli profesioanle, boli legate de 

profesie şi boli asociate pe perioada internării şi după, precum şi 

alte activităţi de reabilitare medicală şi dispensarizare şi prescriu 

recomandări care includ tratamente medicale.” 

 De asemenea, Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, la art. 174 prevede că 

„Bolile legate de profesiune nu se declară. Acestea se 

dispensariază medical şi se comunică angajatorilor sub forma 

rapoartelor medicale nenominalizate privind sănătatea lucrătorilor, 
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în vederea luării măsurilor tehnico-organizatorice de normalizare  a 

condiţiilor de muncă.” 

 În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să avizeze favorabil aceste două propuneri legislative. 

 

 La punctul al cincilea „Diverse” Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, la o nouă examinare şi depunerea unui 

raport de înlocuire asupra proiectului de Lege privind respingerea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2007 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii. 

 Au fost examinate şi aprobate, cu majoritate de voturi,  o 

serie de amendamente care vor face obiectul raportului de 

înlocuire. 

 De asemenea tot în cadrul acestui punct al ordinii de zi, 

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, 

avizarea favorabilă a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi 

regimul general al cultelor (Plx 19/2008). 

 

La punctul al şaselea al ordinii de zi, s-a efectuat studiu 

individual asupra proiectelor de legi şi asupra propunerilor 

legislative înregistrate la comisie. 
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La lucrările comisiei au fost au fost prezenţi 15 deputaţi:  

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) , 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan               ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Movilă Petre                   ( Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PD-L) , 

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR), 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD-L ) , 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ),  

dl.dep.dr.Nechita Aurel   ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Rădulescu Cristian              ( Grup Parlamentar al PD-L ), 

dl.dep.Burnei Ion                     (Grup Parlamentar al PSD), 

dl.dep. Ciontu Corneliu            (Grup Parlamentar al PC). 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
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ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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