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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi şi un deputat 

absent motivat. 

La lucrările comisiei, au participat, în calitate de invitaţi 

dl.prof.dr.Adrian Streinu Cercel, Secretar de Stat în Ministerul Sănătăţii, 

dl.dr.Daniel Boda preşedintele Agenţiei Naţionale a Medicamentului, 

dna.dr.farm.Simona Raicu, Şef Departament Inspecţie Farmaceutică 

ANM, dna.biolog pr.Anca Moraru, Şef Departament Control Produse 

Biologice şi dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie, Secretar de Stat al 

Ministerului Sănătăţii. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de  voturi pentru următoarea 

ordine de zi: 

1. Audieri privind deficienţele constatate la vaccinarea copiilor 

în vârstă de sub un an. 

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

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2009 pentru 

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



sănătăţii ( PL x 495/2009), sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

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

familie a procedat la audieri privind deficienţele constatate la vaccinarea 

copiilor în vârstă de sub un an. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei precizează că, având 

în vedere numeroasele deficienţe de vaccinare a copiilor în vârstă de sub 

un an ( BCG, imunizare RH (antiD), etc.) semnalate de părinţi şi medici, 

Comisia pentru sănătate şi familie consideră că este absolut necesar să se 

acorde o atenţie deosebită acestor probleme. 

De asemenea, domnia sa informează că dna.dep.Graţiela 

Gavrilescu, dna.dep.Diana Tuşa şi dl.dep.dr.Horia Cristian s-au adresat 

Comisiei, în scris, cu solicitarea de înfiinţare a unei subcomisii 

parlamentare de anchetă privind vaccinare cu BCG a copiilor în vârstă de 

sub un an, care să analizeze situaţia creată şi care să găsească răspunsuri 

la problemele care îngrijorează opinia publică. 

În acest sens, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât să invite 

la audieri principalii factori de răspundere în domeniu pentru a prezenta, 

pe bază de documente, situaţia actuală privind vaccinările copiilor sub un 

an şi a utilizării acestor vaccinuri cu termenul de valabilitate depăşit. 

Domnia sa acordă cuvântul dl.prof.dr.Adrian Streinu Cercel, pentru 

a prezenta situaţia actuală a vaccinărilor copiilor în vârstă de sub 1 an. 

Problema vaccinării copiilor cu BCG este cunoscută încă de la 

sfârşitul anului 2009, precizează domnia sa. Institutul Cantacuzino a 

solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului, în data de 23.11.2009, 

modificarea termenului de valabilitate a vaccinului BCG liofilizat de la 
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12 luni la 18 luni, ceea ce reprezintă o procedură legală. ANM a aprobat 

prelungirea termenului de valabilitate cu 6 luni a vaccinurilor din ultimul 

stoc, nu şi din cele vechi. Institutul Cantacuzino este singurul producător 

din Europa a vaccinului BCG, dar nu poate fi vândut în statele membre 

U.E. 

În continuare, solicită cuvântul dl.dr.Daniel Boda, preşedinte 

ANM. 

Domnia sa doreşte să precizeze că cererea de variaţie nu este 

valabilă retroactiv iar deficienţele de la Institutul Cantacuzino nu permit 

eliberarea unui nou certificat GMP, până în luna aprilie a.c. În această 

situaţie, ANM nu poate face rabat de la normele U.E. 

Dna.dr.farm.Simona Raicu intervine şi informează că vaccinul 

BCG nu dispune de autorizaţie de fabricaţie şi nici de punere pe piaţă, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. Domnia sa subliniază că o unitate 

care nu dispune de autorizaţie este scoasă de pe toate listele, ANM 

neputându-şi asuma o astfel de decizie. ANM emite variaţii pentru 

extinderea termenului de valabilitate, numai pe baza unei documentaţii 

solide. La ora actuală , acest vaccin a fost distribuit în toate maternităţile, 

dar nu se cunosc condiţiile de păstrare. 

Dna. biolog Anca Moraru, arată că cererea Institutului Cantacuzino 

a fost aprobată cu condiţia ca producătorul să precizeze, pentru seriile 

fabricate între anii 2007-2008, studiul de stabilitate şi de păstrare a 

produsului în condiţii adecvate. 

Dl.dr.Daniel Boda intervine şi menţionează că Institutul 

Cantacuzino a înaintat cererea pentru seriile care urmau să fie fabricate, 

testele aprobate putând fi extrapolate pentru întreaga serie de fabricaţie. 

Datele prezentate nu pot fi extrapolate, deşi se poate presupune că 

produsul este bun. 
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Dl.dr.Radu Iordăchel, solicită o derogare de la exigenţele GMP, 

care să  permită producerea vaccinurilor până la finalizarea 

retehnologizării liniilor de fabricaţie, estimată la sfârşitul anului 2010. 

Dna.dep.Rodica Nassar, intervine şi subliniază că acest produs se 

administrează nou născuţilor şi , în acest sens, doreşte să cunoască 

motivul pentru care s-a produs o cantitate mai mare decât era necesară,în 

prezent,  vaccinul regăsindu-se pe stoc, cu termen de valabilitate expirat. 

Dl.prof.dr.Adrian Streinu Cercel informează că producţia de vaccin 

a fost estimată la un număr de 200.000-250.000 de nou născuţi. De 

asemenea, s-a avut în vedere că modul de înfiolare creează probleme, rata 

de pierdere fiind considerabilă. 

Dna.dep.Graţiela Gavrilescu consideră că Institutul Cantacuzino a 

creat în mod nejustificat suspiciuni. Vaccinul nu mai corespunde 

standardelor, deoarece îşi pierde din caracteristici în urma depăşirii 

termenului de valabilitate. Domnia sa doreşte să cunoască dacă este 

pentru prima dată când se prelungeşte termenul de valabilitate al acestui 

vaccin şi dacă se mai administrează şi în alte ţări. 

Dl.dr.Radu Iordăchel, informează că vaccinul BCG se fabrică în 

România încă din anul 1926. Vaccinul se fabrică în baza unui contract 

încheiat cu Ministerul Sănătăţii în care se precizează şi cantităţile care 

urmează să se producă. Ultimele loturi au fost livrate în lunile aprilie şi 

mai 2009. Institutul nu a mai dispus vaccinări cu vaccin expirat. Vaccinul 

BCG nu impune condiţii deosebite de păstrare, deoarece este liofilizat. 

Dna.dep.Rodica Nassar întreabă dacă vaccinul expirat administrat 

poate avea efecte secundare. 

Dl.dr.Radu Iordăchel, informează că vaccinul BCG expirat nu 

produce efecte secundare. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa intervine şi precizează că vaccinul 

BCG imunizează doar în cazul pleureziei tuberculoase şi a tuberculozei 
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miliare. Deşi mulţi copii au fost vaccinaţi, invazia de tuberculoză în 

România este însemnată. Domnia sa doreşte să cunoască în ce ţară se mai 

produce acest vaccin şi dacă în  statele membre U.E. există obligativitatea 

vaccinării. 

Dl.prof.dr.Adrian Streinu Cercel informează că vaccinul BCG nu 

se produce în nicio altă ţară a Uniunii Europene. Domnia sa precizează că 

această imunizare protejează numai pentru formele invazive ale 

tuberculozei. Vaccinarea cu BCG nu este obligatorie ci recomandată. În 

comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii s-a discutat frecvent dacă 

mai este necesară sau nu această vaccinare. 

Dl.dep.Petre Movilă, solicită cuvântul şi doreşte să afle dacă s-au 

înregistrat consecinţe negative în urma vaccinării şi dacă s-au mai făcut 

extensii de prelungire a termenului de valabilitate. 

Dl.prof.dr.Adrian Streinu Cercel informează că nu s-a înregistrat 

nicio reacţie adversă după administrarea la copii a acestui vaccin. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian doreşte să cunoască în ce condiţii s-a 

solicitat extinderea termenului de valabilitate de către Institutul 

Cantacuzino şi dacă acestea au fost evidenţiate în documentaţia pusă la 

dispoziţia ANM. 

Dna.biolog Anca Moraru menţionează că Institutul Cantacuzino a 

depus documentaţia fără a deţine probele necesare ca laboratorul să poată 

verifica produsul. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian precizează că, deşi institutul nu a 

modificat nimic din linia tehnologică, în conformitate cu standardele 

europene, ANM a acordat termenul de prelungire a valabilităţii vaccinului 

BCG cu încă 6 luni. Domnia sa doreşte să cunoască pe ce criterii s-a 

aprobat prelungirea acestui termen de valabilitate. 
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Dna.biolog Anca Moraru arată că termenul de valabilitate a fost 

prelungit pentru produsul în sine, nu şi pentru seriile de vaccin expirate 

din vechile stocuri, deoarece vaccinul BCG conţine un bacil fragil. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian afirmă că producătorul vaccinului a 

solicitat prelungirea termenului de valabilitate pentru stocul produs între 

anii 2003-2007, deoarece, în anul 2003, procesul de fabricaţie a fost 

îmbunătăţit. Această solicitare de prelungire a termenului de valabilitate 

nu se adresează, în special, unor anumite serii de vaccin. Această 

prelungire acordată a fost valabilă până în luna ianuarie 2010. 

Dna.biolog Anca Moraru precizează că prelungirea acordată este 

valabilă numai pentru seriile de vaccin care urmează a fi produse în anul 

2010. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian îşi exprimă neîncrederea faţă de condiţiile 

în care seriile de vaccin au fost depozitate şi păstrate. 

Dl.prof.dr.Adrian Streinu Cercel informează că seriile de vaccin 

care au fost produse sunt păstrate, în bune condiţii, la Institutul 

Cantacuzino. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian consideră că, atunci când s-a constatat că 

termenul de valabilitate de 18 luni a expirat, livrarea vaccinului trebuia 

sistată. Domnia sa subliniază că această responsabilitate trebuie asumată 

de către A.N.M. 

Dna.biolog Anca Moraru precizează că ANM a aprobat extinderea 

termenului de valabilitate cu 6 luni, respectiv de la 12 la 18 luni. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian doreşte să cunoască care au fost motivele 

pentru care ANM a retras aprobarea de prelungire a termenului de 

valabilitate. 

Dna.biolog Anca Moraru precizează că ANM a retras aprobarea 

numai pentru seriile de vaccin care nu mai corespund. 
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Dna.dr.farm.Simona Raicu solicită cuvântul şi menţionează că 

toate medicamentele care sunt puse pe piaţă de către producător sunt 

urmărite, pe toată perioada, de către inspectorii ANM.  În conformitate cu 

prevederile Legii medicamentului, orice deţinere de medicament expirat 

constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian îşi exprimă nedumerirea asupra faptului 

că şi vaccinurile produse în anul 2003 cât şi cele produse în anul 2008, au 

acelaşi termen de valabilitate, respectiv 18 luni. 

Dna.dr.farm.Simona Raicu precizează că această aprobare de 

extindere a termenului de valabilitate este posibilă numai pe baza unei 

documentaţii solide înaintată de către producător. Domnia sa subliniază 

că administrarea, la copii, a unui vaccin expirat reprezintă un risc foarte 

mare. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian afirmă că în perioada 2003-2008 au fost 

produse aproximativ 2.000.000 de doze de vaccin BCG cu prelungirea 

termenului de valabilitate de 18 luni. Domnia sa doreşte să cunoască câte 

din aceste fiole expirate au fost cercetate şi declarate inactive. 

Dna.dr.farm.Simona Raicu precizează că asupra produselor 

expirate nu se mai fac cercetări. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian se declară nemulţumit de răspunsul 

primit din partea reprezentantului ANM. 

Dl.dr.Radu Iordăchel informează că încă din anul 2003 s-a început 

modernizarea liniei de fabricaţiei a acestor vaccinuri iar la începutul 

anului 2009 linia a fost oprită în vederea retehnologizării în conformitate 

cu standardele impuse de UE. Există unele sectoare de fabricaţie unde 

modernizarea se va încheia până la finele anului 2010. 

Dl.dep.Petre Movilă solicită cuvântul şi concluzionează că este un 

lucru bun faptul că administrarea acestor vaccinuri nu a produs efecte 
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grave. Se poate face o analiză a documentaţiei tehnice asupra factorilor 

care au dus la această situaţie. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăguleascu menţionează că în unele 

ţări s-a demonstrat că vaccinul BCG nu mai este necesar, deoarece nu-şi 

atinge scopul terapeutic. În opinia domniei sale, panica creată de 

administrarea acestui vaccin nu se justifică, deoarece s-a constatat că 

vaccinul expirat este inofensiv şi nu produce efecte secundare. 

Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca arată că este de acord ca Institutul 

Cantacuzino să devină o unitate strategică de interes naţional. Domnia sa 

doreşte să cunoască cât de necesare sunt aceste vaccinuri . 

Dl.prof.dr.Adrian Streinu Cercel precizează că, în România, 

vaccinările nu sunt obligatorii ci numai recomandate. Domnia sa arată că 

în urma cercetărilor epidemiologice s-a stabilit că incidenţa unor boli 

precum hepatita sau rujeola a scăzut. În opinia sa nu este cazul să se pună 

în discuţie eficienţa vaccinării. 

Dna.dep.Diana Tuşa reaminteşte că împreună cu dl.dep.dr.Horia 

Cristian şi dna.dep.Graţiela Gavrilescu au solicitat înfiinţarea unei 

subcomisii de anchetă parlamentară privind vaccinarea copiilor până la 1 

an care să analizeze situaţia creată şi care să găsească răspunsuri la 

problemele care îngrijorează opinia publică.  

Dna.dep.Rodica Nassar, afirmă că această audiere nu a elucidat, în 

totalitate, problematica vaccinării copiilor cu vaccinul BCG. Temele 

controversate nu se opresc aici. Au fost semnalate şi probleme privind  

testarea vaccinului împotriva virusului AH1N1. În opinia domniei sale 

este necesar să se solicite Ministerului Sănătăţii un raport privind 

cheltuielile pentru producerea vaccinului împotriva virusului AH1N1. 

Domnia sa doreşte să cunoască când se finalizează testele privind 

administrarea la copii a vaccinului împotriva virusului AH1N1 şi prin ce 
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metodă a fost selectată licitaţia privind producerea şi testarea acestui 

vaccin. 

Dl.prof.dr.Adrian Streinu Cercel informează că Ministerul 

Sănătăţii nu reprezintă un beneficiar al vaccinului împotriva virusului 

AH1N1. Institutul Cantacuzino este liber să-şi aleagă partenerii de studiu 

nefiind subordonat Ministerului Sănătăţii. Aceste studii au fost făcute în 

urma unor licitaţii legale şi s-au efectuat pe copii, pe bază de voluntariat. 

Trebuie să se aibă în vedere că, în timp ce virusul gripei sezoniere are trei 

tulpini, virusul AH1N1 are o singură tulpină. Domnia sa subliniază că, în 

urma aplicării acestui vaccin la un număr de aproximativ 1.500.000 de 

persoane, incidenţa virusului a scăzut masiv. Dacă vaccinarea ar fi fost 

declanşată cu o lună mai devreme numărul de îmbolnăviri şi decese ar fi 

fost mult mai scăzut. Domnia sa recomandă continuarea vaccinărilor 

împotriva virusului AH1N1. 

Dna.dep.Rodica Nassar concluzionează că este necesar să avem 

răspunsuri la toate întrebările pentru ca astfel de situaţii să nu mai fie 

sesizate prin mass-media. 

 

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

a procedat la continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2009 pentru 

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

sănătăţii (PL x 495/2009), cu care este sesizată în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

Dl.dep.Petre Movilă, solicită cuvântul şi propune amânarea 

dezbaterilor asupra acestui punct al ordinii de zi, pentru şedinţa viitoare a 

comisiei, invocând necesitatea unei discuţii cu cadrele medicale din 

teritoriu. 
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Cu 8 voturi pentru, 5 împotrivă şi 2 abţineri, Comisia pentru 

sănătate şi familie hotărăşte amânarea dezbaterilor. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, dna.dep.Rodica Nassar, 

preşedintele Comisiei, informează pe cei prezenţi asupra invitaţiei 

adresate de către dl.dep.Eugen Nicolăescu, vicelider al Grupului 

Parlamentar al PNL, la o întâlnire de lucru pe probleme importante din 

sistemul sanitar, între reprezentanţi ai grupurilor parlamentare, ministrul 

sănătăţii, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

asociaţiilor patronale şi profesionale din domeniul medicamentului. 

Întâlnirea propusă va avea loc în data de 18 februarie 2010, între orele 

10,30-12,30 în sala de şedinţe a Comisiei pentru sănătate şi familiei. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru 

a comisiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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