
  
 
 
 
 
 

PROCES - VERBAL 
al şedinţei de comisie din data de 04.06.1998 

 
 
 

La lucrările comisiei care s-au desfăşurat între orele 900-1200 
sunt prezenţi 12 deputaţi, fiind absenţi motivaţi domnul dep.dr.Ion 
Berciu (Grupul Parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist) şi domnul 
dep.dr.Baranyi Francisc (Grupul Parlamentar al UDMR). 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi domnul dr.Imbri 
Emilian, director al Direcţiei de Relaţii Publice, Administraţie şi Protocol 
din Ministerul Sănătăţii. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna dep.dr.Daniela 
Bartoş, vicepreşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu 12 voturi pentru, următoarea ordine de 
zi: 

1.  Informarea săptămânală prezentată de reprezentantul 
Ministerului Sănătăţii, domnul dr.Imbri Emilian, director al Direcţiei de 
Relaţii Publice, Administraţie şi Protocol. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş deschide lucrările comisiei 
invitând pe domnul dr.Imbri Emilian să ia cuvântul. 

Domnul dr.Imbri Emilian arată că, în cadrul Uniunii 
Europene a fost înfiinţată în anul 1992 “Agenţia Europeană a 
Medicamentului” cu misiunea de a colabora cu Agenţiile Naţionale ale 
Medicamentului, recomandate de uniune, în vederea armonizării 
reglemetărilor, privind libera circulaţie a medicamentelor în ţările 
Europei. 

În acest context se impune înfiinţarea unei Agenţii Naţionale 
a medicamentului şi în România. Aceasta trebuie să funcţioneze ca o 
structură comparabilă cu instituţii similare din Uniunea Europeană. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş doreşte să cunoască care vor 
fi sarcinile Agenţiei. 

Domnul dr.Imbri Emilian arată că Agenţia va asigura pe plan 
intern, instaurarea şi menţinerea ordinei şi legalităţii în domeniul 
medicamentului, la nivel european şi va reprezenta, pe plan internaţional, 
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cu toată autoritatea, interesele medicamentului românesc. Acesta va 
elabora acte normative. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil întreabă dacă, în prezent, 
există o structură pe care să se înfiinţeze această Agenţie. 

Domnul dr.Imbri Emilian arată că Agenţia trebuie să aibă 
autonomie profesional-administrativă şi să se autofinanţeze. Întrucât 
Agenţia se va înfiinţa prin transformarea şi reorganizarea Institutului 
pentru Controlul de Stat al Medicamentului şi Cercetări Farmaceutice, nu 
sunt necesare nici un fel de cheltuieli de la bugetul de stat. Ministerul 
Sănătăţii are elaborată o propunere de Ordonanţă privind înfiinţarea şi 
funcţionarea agenţiei Naţionale a Medicamentului. 

Domnul dep.av.Negoiţă Liviu doreşte să cunoască care va fi 
structura acestei Agenţii. 

Domnul dr.Imbri Emilian spune că Agenţia va fi condusă de 
un preşedinte, are un consiliu de administraţie, un consiliu ştiinţific şi un 
colegiu consultativ. Vor funcţiona 5 departamente şi anume: 

1.  Departamentul de evaluare-înregistrare; 
2.  Departamentul de control; 
3.  Departamentul de inspecţie farmaceutică; 
4.  Departamentul farmaco-economic; 
5.  Departamentul de administraţie generală. 

În continuare domnul dr.Imbri Emilian arată că s-a elaborat 
o propunere legislativă privind asigurarea serviciilor de sănătate în 
muncă, deoarece prin Legea 145/1997 privind Asigurările Sociale de 
Sănătate nu se prevede acordarea de servicii de sănătate acordate în caz 
de risc profesional. Convenţia 161/1985 a Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii obligă ţările membre să asigure accesul persoanelor angajate la 
servicii de sănătate în muncă. 

Domnul dep.dr.Remus Opriş doreşte să cunoască ce vizează 
aceste servicii de sănătate în muncă. 

Domnul dr.Imbri Emilian arată că sunt vizate următoarele: 
��supravegherea sănătăţii muncitorilor prin examene 

profilactice; 
��supravegherea condiţiilor de muncă în scopul 

identificării şi evaluării riscurilor profesionale; 
��consilierea patronilor, sindicatelor şi muncitorilor în 

probleme de sănătate; 
��acordarea primului ajutor şi a îngrijirilor de urgenţă în 

caz de accidente şi/sau îmbolnăvire. 
Domnul dep.dr.Florian Udrea întreabă care sunt serviciile 

medicale care asigură serviciile de sănătate în muncă. 
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Domnul dr.Imbri Emilian arată că acestea se asigură, după 
caz, prin Centrele de medicină a muncii şi pentru unităţile cu un număr 
redus de salariaţi prin serviciile medicale de medicina muncii cu timp 
parţial de lucru. 

Acestea sunt: rezidenţiatul, studii de specializare, doctoratul, 
studii pentru obţinerea de competenţe complementare, programe 
complexe de perfecţionare, programe de formare continuă. 

În continuare, domnul dr.Imbri Emilian se referă la 
modificarea H.G.325/1997. Domnia sa arată că, medicii şi farmaciştii, 
după efectuarea unui an de stagiatură, pot obţine dreptul de practică şi se 
pot prezenta la concursuri şi examene, numai dacă obţin note de trecere 
la concursul de rezidenţiat. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş propune ca propunerile de 
Hotărâri de Guvern să fie înaintate Comisiei pentru sănătate şi familie 
pentru a fi analizate, înainte de a deveni hotărâri de Guvern. 

Domnul dep.dr.Remus Opriş susţine propunerea doamnei 
dr.Daniela Bartoş. 

Fiind epuizată ordinea de zi, doamna dep.dr.Daniela Bartoş, 
vicepreşedintele comisiei declară închise lucrările şedinţei. 

 
 

 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Dep.dr.Daniela Bartoş 

  
  


