
  
 
 
 
 

S I N T E Z A 
 

lucrărilor comisiei din data de 8.09.1999  
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 8.09.1999, între orele 9,00 – 13,00 având următoarea ordine de zi: 
1. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului. 

Comisia a dezbătut relaţiile ce trebuie stabilite între 
Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Naţională a Medicamentului. Ordonanţa 
Guvernului nr.125/1998 conţine prevederi cu privire la coordonarea şi 
colaborarea dintre aceste două instituţii. Astfel Ministerul Sănătăţii are 
drept de cenzură asupra hotărârilor Consiliului Ştiinţific al Agenţiei 
Naţională a Medicamentului. 

Deasemenea, Agenţia Naţională a Medicamentului are 
obligaţia de a informa Ministerul Sănătăţii asupra tuturor hotărârilor şi 
deciziilor care au fost luate. Ca urmare, dacă în procesul de elaborare a 
acestui proiect de act normativ s-a avut în vedere separarea atribuţiilor 
tehnico-ştiinţifice de decizia politică, acest lucru  nu reiese cu claritate din 
textele proiectului de lege. 

Comisia consideră că ANM trebuie să se bucure de o largă 
autonomie decizională şi financiară, aşa cum funcţionează agenţiile 
naţionale a medicamentului din alte ţări. ANM trebuie să aibă 
posibilitatea de a lua decizii, fără acordul Ministerului Sănătăţii, privind 
activităţile şi produsele care fac obiectul importurilor şi exporturilor. 
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În acelaşi timp Consiliul Ştiinţific al ANM trebuie să 
reprezinte o autoritate în materie, iar hotărârile luate de către acesta 
trebuie aplicate fără nici o supervizare a Ministerului Sănătăţii. Decizia 
politică care aparţine Ministerului Sănătăţii se traduce prin cantităţile de 
medicamente care se importă, stabilirea preţurilor de referinţă şi stabilirea 
beneficiarilor. Autorizarea unui produs trebuie să devină atributul unic al 
ANM. 

Promovarea organelor de conducere în Consiliul de 
Administraţie şi în Consiliul Ştiinţific al ANM trebuie să fie o problemă 
de factură internă, după criterii strict profesionale. În ceea ce priveşte 
subordonarea ANM există două posibilităţi: să fie subordonată 
Ministerului Sănătăţii sau Guvernului. 

Referitor la autonomia financiară, aceasta se poate realiza 
prin taxele încasate pentru serviciile prestate privind autorizarea 
medicamentelor, efectuarea unor analize chimice, etc. şi care să fie 
gestionate de către agenţie. 

Din numărul total al membrilor comisiei (14) au absentat 
(4) după cum urmează:domnul dep.dr.Cândea Vasile (Grupul Parlamentar 
al PDSR), domnul dep.dr.Remus Opriş (Grupul Parlamentar al PNŢCD-
Civic-Ecologist), doamna dep.ing.Bălan Marilena (Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale) şi domnul dep.dr.Baranyi Francisc (Grupul 
Parlamentar al UDMR). 

Comisia a mai dezbătut şi adresa înaintată de către 
Secretariatul de Stat pentru persoane handicapate în care se solicită 
precizări privind omiterea din O.G.nr.102/1999 a prevederilor privind 
asigurările sociale de sănătate pentru persoane cu handicap care nu 
realizează venituri proprii. 

În acest sens, comisia a propus ca la şedinţa din 15.09.1999 
să fie invitaţi reprezentanţi ai Secretariatului de Stat pentru persoane cu 
handicap. 
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