
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie   Nr. 28/ 238 / 5 noiembrie 2009 
 
 

S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din zilele de 3 şi 5.11.2009   

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 03.11.2009 între orele 14,00 - 18,00 şi în 

ziua de 05.11.2009 între orele 9,00 - 12,30, având următoarea 

ordine zi: 

1. Audierea persoanelor cu răspundere din cadrul 

Ministerului Sănătăţii cu privire la răspândirea virusului AH1N1 

pe teritoriul ţării, precum şi a măsurilor luate pentru prevenirea 

epidemiei de gripă provocată de acest virus în rândul populaţiei. 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2009 

pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul 

Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi 

Medicină Preventivă aflat în subordinea Academiei Române în 

subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru stabilirea 

unor măsuri organizatorice (PL-x498/2009), adoptat de către 



Senat în şedinţa din 14.10.2009, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de 

invitaţi, distinşi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii precum şi 

ai lumii medicale româneşti. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de către 

dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi 

familie. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la audierea persoanelor cu 

răspundere din cadrul Ministerului Sănătăţii cu privire la 

răspândirea virusului AH1N1 pe teritoriul ţării, precum şi a 

măsurilor luate pentru prevenirea epidemiei de gripă provocată 

de acest virus în rândul populaţiei. 

În urma audierilor precum şi a discuţiilor, au rezultat 

următoarele principale aspecte: 

- virusul gripal AH1N1 a produs, până în prezent, pe 

teritoriul României,  un număr de 650 de îmbolnăviri; 

- virusul gripal îşi creşte virulenţa, agresivitatea şi 

viteza cu care se propagă, de aici rezultând riscul de apariţie a 

unor decese; 
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- în momentul de faţă, în România,  se estimează o rată 

de deces de sub 0,1%, ceea ce presupune înzestrarea şi 

pregătirea secţiilor de terapie intensivă pentru primirea 

pacienţilor infectaţi cu acest virus; 

- Institutul Cantacuzino a produs deja 1.400.000 de 

doze de vaccin care vor fi utilizate, în primă fază, la vaccinarea 

personalului medico-sanitar şi pentru cea a elevilor cu vârste 

cuprinse între 13 şi 18 ani, a studenţilor din cele două mari 

focare, precum şi a personalului din cadrul Poliţiei de Frontieră 

de la graniţa cu Ucraina; 

- până la sfârşitul lunii decembrie vor fi disponibile 5 

milioane de doze de vaccin; 

- vaccinul produs la Institutul Cantacuzino aşteaptă 

autorizaţia de punere pe piaţă eliberată de către Agenţia 

Naţională a Medicamentului şi se estimează a fi pus în circulaţie 

în jurul datei de 27 noiembrie a.c.; 

- reacţiile adverse ale acestui vaccin sunt inferioare 

celui gripal sezonier; 

- nu se va proceda la vaccinarea copiilor în vârstă de 

sub 13 ani, până la finalizarea testării acestuia; 

- Ministerul Sănătăţii a elaborat un plan de măsuri de 

prevenire şi control al apariţiei cazurilor de gripă umană cu 

tulpină de origine porcină; 
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- trebuiesc  luate toate măsurile pentru obţinerea 

resurselor financiare pentru achiziţii, în acest sens urmând a fi 

iniţiată o procedură privind achiziţiile în regim de urgenţă; 

- în şedinţa CSAT s-a hotărât majorarea finanţării 

Ministerului Sănătăţii pentru a se asigura dotările necesare 

măsurilor de urgenţă, dotarea corespunzătoare a secţiilor ATI şi 

suplimentarea comenzilor de vaccin la 10 milioane de doze, 

având în vedere solicitările ţărilor vecine; 

- susţinerea activităţii secţiilor de ATI şi de boli 

infecţioase, prin asigurarea cu un număr suficient de personal 

calificat; 

- susţinerea activităţii desfăşurate de Institutul 

Cantacuzino pentru producerea unui număr de vaccinuri 

acoperitor. 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat dezbaterea proiectului de Lege 

pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă 

din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament 

Ambulatoriu şi Medicină Preventivă aflat în subordinea 

Academiei Române în subordinea Ministerului Apărării 

Naţionale şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice (PL-

x498/2009).  
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Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de 

Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din 

subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei 

Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, asistenţa 

medicală şi protecţia sanitară pentru demnitarii români şi străini 

este asigurată de Centrul Medical de Diagnostic, Tratament 

Ambulatoriu şi Medicină Preventivă aflat în subordinea 

Academiei Române. 

În opinia Guvernului, aplicarea practică a acestei 

prevederi conduce la disfuncţii majore în privinţa punerii în 

aplicare în condiţii de operativitate maximă a actului medical 

atât timp cât componenta de medicină preventivă se află în 

subordinea Academiei Române, aceasta fiind o instituţie de 

cercetare în domeniile fundamentale ale ştiinţei, fără a avea ca 

atribuţii activităţi de inspecţie sanitară, iar asigurarea asistenţei 

medicale pentru preşedintele României, preşedintele Senatului, 

preşedintele Camerei Deputaţilor precum şi pentru    primul-

ministru se realizează de către structura medicală specializată în 

acest sens din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului 

Suprem de Apărare a Ţării nr.166/2006, modificată prin 

Hotărârea nr.5/2009, asistenţa medicală pentru demnitarii 

români este asigurată de către Ministerul Apărării Naţionale prin 

structurile specializate. 
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În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru 

sănătate şi familie a constatat următoarele:  

- între titlul ordonanţei de urgenţă şi conţinutul acesteia 

există o evidentă neconcordanţă;  

- potrivit Legii nr.346/2006 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, acest minister nu 

are nici o competenţă sau atribuţie în ceea ce priveşte asistenţa 

medicală şi protecţia sanitară pentru demnitarii români şi străini. 

De asemenea, potrivit aceleiaşi legi, Ministerul Apărării 

Naţionale nu are atribuţii nici în ceea ce priveşte activitatea de 

medicină preventivă, inspecţia sanitară şi sanitar-veterinară de 

stat; 

- prezenta ordonanţă de urgenţă nu este corelată cu 

Legea nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Apărării Naţionale.  

- atribuirea de noi competenţe Ministerului Apărării 

Naţionale prin această ordonanţă de urgenţă, în condiţiile în care 

nu este modificată legea cadru în această materie respectiv 

Legea nr.346/2006, încalcă normele de tehnică legislativă 

prevăzute de Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

- activităţile de medicină preventivă, asistenţă medicală 

şi protecţia sanitară pentru demnitarii români şi străini, precum 

şi de inspecţie sanitară şi sanitar-veterinară de stat nu sunt 

desfăşurate de către Academia Română, ci de către Centrul 
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Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină 

Preventivă-Bucureşti; 

- ordonanţa de urgenţă a fost promovată fără a se realiza 

o documentare completă; 

- la art.6 din ordonanţa de urgenţă se face referire numai 

la preluarea personalului militar de către Ministerul Apărării 

Naţionale nu şi la personalul civil contractual şi dacă acest 

personal va fi concediat. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au 

acordat aviz favorabil proiectului de lege, în forma adoptată de 

către Senat.  

Cu unanimitate de voturi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, admiterea proiectului de lege în forma 

adoptată de către Senat. 

 

La punctul al treilea  „Diverse” al ordinii de zi, Comisia 

a luat în discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul al patrulea al ordinii de zi, membrii comisiei 

au efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate 

pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al 
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PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), dl.dep.dr.Călin Potor (Grup 

Parlamentar al PD-L), dl.dep.farm. Ion Burnei ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ), dl.dep.dr. Cristian Horia ( Grup 

Parlamentar al PNL), dl.dep.prof.dr.Iosif-Ştefan Drăgulescu 

(Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep.ing. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.dr. Stelian Ghiţă 

Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.dr.Gabriel-Dan 

Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.ing. Petru Movilă 

( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.prof.dr. Florian Popa                  

( Grup Parlamentar al PSD + PC ), dna.dep. Lucreţia Roşca            

( Grup Parlamentar al PSD + PC), dl.dep. Samoil Vîlcu ( Grup 

Parlamentar al PD-L), dl.dep.dr. Tudor Ciuhodaru ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC), dna.dep.conf.dr. Sonia-Maria 

Drăghici ( Grup Parlamentar al PSD + PC ),  dl.dep. Derzsi 

Ákos ( Grup Parlamentar al UDMR ) şi dna.dep. Şandru 

Mihaela Ioana( Grup Parlamentar al PD-L), neînregistrându-se 

absenţe. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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