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De către: Deputat Eugen Durbacă 

Circumscripţia electorală nr.18-Galaţi 
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Obiectul intrebarii: Ce măsuri concrete luaţi pentru stoparea crizei de medicamente, care 

afectează zilnic starea de sănătate a bolnavilor cronici?  

 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

De mai multe săptămâni  se manifestă  o lipsă a medicamentelor pentru bolnavii cronici din 

România. Situaţia  unora dintre ei este foarte gravă, iar lipsa asistenţei medicale din ultimele 

luni le-a agravat starea.  

Criza Euthyrox-ului este departe de a se fi rezolvat din moment ce pacienţii semnalează în 

continuare pe site-ul Ministerului  Sănătăţii(http://medicamentelipsa.ms.ro/) lipsa acestui 

medicament din farmacii. Pacienţii primesc invariabil, aceelaşi răspuns: “Medicamentul 

EUTHYROX 25 mcg, 50 mcg, 100 mcg (LEVOTHYROXINUM) comprimate se comercializează 
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în continuare. Compania deținătoare a autorizației de punere pe piață, a livrat în România în 

cursul  lunii aprilie, cantități suplimentate cu un procent de 10 până la 30% față de cantitățile 

planificate, asigurând că pe tot parcursul trimestrului II va livra cantități mai mari decât cele 

planificate inițial. Eliberarea în farmacii se face numai pe bază de rețetă, într-o cantitate 

corespunzătoare tratamentului pentru maximum trei luni”.  

Într-o situaţie la fel de gravă se află şi bolnavii de diabet, bolnavii de cancer, cei care suferă de 

boli neurologice şi lista poate continua.  

Întrebări:  

-Domnule Ministru admiteţi că măsurile de gestionare a crizei de Euthyirox, luate de dvs. 

la începutul lunii mai a.c., sunt ineficiente, din moment ce pacienţii se plâng în 

continuare de lipsa acestui medicament, din farmacii?  

 -Ce măsuri concrete luaţi pentru stoparea crizei de medicamente, care afectează zilnic 

starea de sănătate a bolnavilor cronici?  

 

- Dacă sunt disfuncţionalităţi de aprovizionare şi distribuţie de ce nu vă folosiţi 

prerogativele funcţiei şi instrumentele suplimentare oferite de starea de alertă  pentru a 

rezolva această criză? 

 

- Presupun că aţi cerut salariaţilor din minister o anchetă internă,  la ce concluzii aţi 

ajuns, există indicii că această criză a medicamentelor  ar fi fost generată de exporturi 

paralele şi în acest caz, de ce nu apelaţi la organele statului pentru a investiga aceste 

fapte? 

Solicit răspuns  în scris. 

Cu respect, 

Deputat PRO România 

Eugen Durbacă 

 

Nota: 

http://medicamentelipsa.ms.ro/ 



https://www.anm.ro/_/COMUNICATE%20DE%20PRESA/Comunicat%20de%20presa%20Euthy

rox_05.05.pdf 




