
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie            Nr. 28/ 41 /14 februarie  2008 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din perioada 12-14 februarie 2008 

 
 
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările 

în ziua de 12.02.2008, între orele 14,30 – 19,00, în ziua de 

13.02.2008, între orele 9,00 – 15,30 şi în ziua de 14.02.2008 între 

orele 9,00 – 12,30, având 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). 
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Original
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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. 

Lucrările comisiei au fost deschise de către domnul 

Acad.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 la 

audieri, distinşi reprezentanţi ai Colegiului Farmaciştilor din 

România, ai Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, ai 

Ministerului Economiei şi Finanţelor, ai Asociaţiei Producătorilor 

de Medicamente din România, Asociaţiei Reţelelor de Farmacii 

din România şi ai Sindicatului Liber Antibiotice Iaşi. 

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

familie a procedat la audierile privind privatizarea copaniei 

Antibiotice S.A. Iaşi. 

 

După cum a arătat domnul Acad.Prof.Dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei, scopul acestor audieri este de a stabili dacă 

privatizarea Antibiotice S.A. Iaşi este oportună şi dacă metoda 

aleasă pentru desemnarea câştigătorului este cea mai potrivită 

pentru viitorul companiei ieşene.  
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În urma acestor audieri, precum şi a discuţiilor care le-au 

precedat, s-au desprins următoarele principale aspecte. 

- 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); AVAS vinde prin licitaţie cu strigare 

un număr de 241.174.148 de acţiuni, reprezentând 53,017% din 

capitalul social,preţul de pornire al licitaţiei fiind de 482.348.296 

lei pentru întregul pachet de acţiuni; decizia şi metoda de 

privatizare au fost stabilite prin hotărâre de Guvern; 

- În situaţia în care preţul medicamentelor din import este 

cu mult mai mare decât cel al medicamentelor din producţia 

autohtonă, compania Antibiotice S.A. Iaşi a reprezentat, până în 

prezent, unul dintre instrumentele de reglare a 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; 
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- Graba cu care AVAS procedează la privatizarea 

companiei Antibiotice S.A. Iaşi a creat suspiciuni în ceea ce 

priveşte 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; 

- În opinia membrilor comisiei, pentru a se asigura 

transparenţa operaţiunii, contractul de privatizare ar trebui să 

cuprindă, în mod obligatoriu, o serie de clauze privitoare la: 

condiţia ca 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. 

În finalul acestor audieri, Comisia pentru sănătate şi familie 

a hotărât, în unanimitate, să solicite AVAS o situaţie care să 

cuprindă situaţia financiară actuală a Companiei Antibiotice S.A. 

Iaşi, motivele privind oportunitatea privatizării, precum şi numele 

cumpărătorilor caietelor de sarcini. 
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La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la audierile privind metodologia de stabilire a 

preţului medicamentelor. 

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

comisiei, scopul acestor audieri este de a stabili cauzele care au dus 

în ultima perioadă de timp, la creşterea preţului la medicamente, 

precum şi identificarea măsurilor ce se impun pentru stoparea 

acestei creşterii. 

În urma audierilor, precum şi a discuţiilor care le-au 

precedat, s-au desprins următoarele aspecte principale: 

-  Referitor la stabilirea preţului la medicamente, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, acesta este stabilit de 

către Ministerul Sănătăţii Publice şi actualizat, trimestrial, în 

funcţie de fluctuaţiile cursului valutar; 

- Deşi, în ultimul an, fondurile destinate achiziţionării de 

medicamente au crescut substanţial iar Ministerul Sănătăţii Publice 

a întreprins o serie de măsuri concrete ce vizează reducerea 

preţurilor la medicamente cu aproximativ 15%, 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 
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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, 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 permanent; 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 
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clarificarea situaţiei existente, precum şi elaborarea unui pachet de 

măsuri pentru eficientizarea activităţii; 

- 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 al treilea punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la continuarea dezbaterilor, în fond, a 

propunerii legislative pentru completarea Legii nr.139/1995 a 

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România (Plx 896/2007) 

respinsă de către Senat în şedinţa din 12 decembrie 2007, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum a arătat domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim 

propunerea legislativă are ca obiect completarea Legii nr.139/1995 
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a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, iniţiatorii 

vizând finanţarea de la bugetul de stat a drepturilor salariale, 

inclusiv a impozitelor şi taxelor aferente pentru doi salariaţi din 

filialele Societăţii Naţionale de Cruce Roşie şi din sediul central, 

precum şi acoperirea plăţii TVA-ului, aferentă livrărilor de bunuri, 

prestărilor de serviciu şi execuţie de lucrări, finanţate integral sau 

parţial din alte surse decât fondurile PHARE, ISPA sau SAPARD. 

În cadrul dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru 

sănătate şi familie a examinat un amendament prin care se dispune 

realizarea atribuţiilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România, prin sume alocate de la bugetul de stat, prin Fondul de 

rezervă aflat la dispoziţia primului ministru. Aceste sume vor 

reprezenta 20% din sumele cheltuite de către SNCRR şi filialele 

sale, în anul financiar anterior. 

În urma acestor discuţii s-a stabilit că modalitatea de 

finanţare propusă încalcă statutul SNCRR şi are un caracter 

ocazional. Soluţia privind finanţarea pe bază de programe 

întocmite de SNCRR, prevăzută în legea în vigoare, este corectă şi 

trebuie respectată. 

În consecinţă, comisia pentru sănătate şi familie a hotărât să 

solicite Guvernului, precum şi Consiliului Legislativ, un punct de 

vedere asupra amendamentului prezentat. 
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De asemenea, s-a solicitat conducerii SNCRR să prezinte, 

până la viitoarea şedinţă a comisiei, lista programelor întocmite 

potrivit prevederilor alin.(2) al art.16 din legea nr.139/1995. 

 

 

La punctul al patrulea al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a 

propunerii legislative pentru protecţia educaţională specială a 

minorilor a căror părinţi se află la muncă în străinătate (Plx 

886/2008), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii introduce un sistem 

de protecţie similar celor din grădiniţele 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. 

Este prevăzută înfiinţarea, la nivelul fiecărei şcoli, pentru 

fiecare an şcolar în parte, de la clasa I la clasa a XII-a, a câte unei 

comisii de lucru formată dintr-un cadru didactic, un psiholog şi un 

asistent social. Comisia poate fi sprijinită, în condiţiile legii, de 

voluntari, de reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale 

din domeniu şi de elevi ai şcolii. 
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În urma dezbaterilor care au urmat, comisia a constatat, că 

problematica supusă atenţiei este reglementată prin dispoziţiile 

art.34 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului şi, detaliat, prin 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. 

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

unanimitate, să avizeze negativ, propunerea legislativă pentru 

protecţia educaţională specială a minorilor a căror părinţi se află la 

muncă în străinătate (Plx 886/2008). 

 

La punctul al cincilea al ordinii de zi, comisia a discutat şi 

alte probleme privind activitatea comisiei. 

 
 

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 14 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). 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

 
 

 


