
  
 
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 17.11.1999  

 
 
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 17.11.1999, între orele 9,30 – 13,00, având următoarea ordine de 
zi: 

 
1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege 

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

În urma dezbaterilor, comisia a votat cu 13 voturi pentru şi 
unul împotrivă, asupra art.10 alin.(1) şi alin.(4) din proiectul de lege, 
reformulate astfel: 

 
Art.10 alin.(1) 
(1) Consiliul ştiinţific al Agenţiei Naţionale a 

Medicamentului este constituit din 28 de membri: 
- 4 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Medicamentului; 
- un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Medicale; 
- 4 farmacologi reprezentanţi ai facultăţilor de medicină, 

propuşi de Comisia de farmacologie clinică a Ministerului Sănătăţii; 
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- 4 reprezentanţi ai facultăţilor de farmacie şi un 
farmacist de spital, propuşi de Societatea Română de Ştiinţe 
Farmaceutice; 

- 4 medici clinicieni, un medic epidemiolog cu 
experienţă, un medic imunolog cu experienţă şi un medic stomatolog, 
propuşi de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii; 

- un reprezentant al Ministerului Sănătăţii; 
- un reprezentant al Ministerului Industriei şi 

Comerţului; 
- un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru ştiinţă, 

Tehnologie şi Inovare; 
- un reprezentant al Colegiului Farmaciştilor din 

România; 
- un reprezentant al Colegiului Medicilor din România; 
- un reprezentant al Asociaţiei Române a Producătorilor 

Internaţionali de Medicamente; 
- un reprezentant al Asociaţiei Producătorilor de 

Medicamente din România. 
Comisia a adoptat, în unanimitate, art.10 alin.(2), (3), (5), 

(6), (7), (8) şi (9) din Ordonanţa nr.125/1998, în forma prezentată. 
 
Art.10 alin.(4) 
“Consiliul ştiinţific se întruneşte de cel puţin 3 ori pe an, sau 

ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui Agenţiei Naţionale 
a Medicamentului, a ministerelor implicate sau a unei treimi din membrii 
săi.” 

În urma dezbaterilor, comisia a votat cu 14 voturi pentru, 
asupra art.10 alin.(10), reformulat astfel: 

 
Art.10 alin.(10) 
“Atribuţiile consiliului ştiinţific se stabilesc prin 

Regulamentul de organizare şi funcţionare, elaborat în termen de 30 de 
zile de la publicarea prezentei legi.” 

 
În urma dezbaterilor, comisia a votat cu 14 voturi pentru, 

asupra art.11 reformulat şi art.12 alin.(2), text nou: 
Art.11 
“Membrii consiliului ştiinţific şi ai consiliului de 

administraţie sunt numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea 
instituţiilor implicate, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de 
reînnoire a mandatului de cel mult o singură dată.” 
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Art.12 alin.(2) 
“Membrii consiliului de Administraţie şi ai consiliului 

ştiinţific trebuie să declare la numirea lor interesele personale faţă de 
societăţile comerciale producătoare sau distribuitoare de medicamente şi 
ori de câte ori survin modificări în relaţia cu acestea.” 

 
Comisia a adoptat, în unanimitate, art.12 alin.(1) din 

Ordonanţa nr.125/1998, în forma prezentată. 
 
În urma dezbaterilor, comisia a votat cu 14 voturi pentru, 

asupra art.13 alin.(1) din Ordonanţa nr.125/1998 reformulat astfel: 
Art.13 alin.(1) 
“Preşedintele Agenţiei Naţionale a Medicamentului este 

numit prin ordin al ministrului sănătăţii pe o perioadă de 5 ani, cu 
posibilitatea de reînnoire a mandatului de cel mult o singură dată.” 

 
În urma dezbaterilor, comisia a adoptat, în unanimitate, 

art.13 alin.(2), (3) şi (4) din Ordonanţa 125/1998, pct.20 din proiectul de 
lege, art.14 alin.(1) din Ordonanţa nr.125/1998 şi art.14 alin.(2) din 
proiectul de lege, în forma prezentată. 

 
Art.14 alin.(3), reformulat, a fost adoptat cu 14 voturi pentru: 
Art.14 alin.(3) 
“Veniturile extrabugetare vor fi utilizate pentru buna 

funcţionare a agenţiei.” 
 
Comisia a adoptat, în unanimitate, art.14 alin.(4), reformulat, 

din Ordonanţa nr.125/1998. 
Art.14 alin.(4) 
“Soldul anual al fondurilor extrabugetare se raportează 

pentru anul următor.” 
 
Comisia a votat cu 14 voturi pentru, art.15 alin.(1) şi (2) din 

Ordonanţa nr.125/1998 şi pct.22 din proiectul de lege, în forma 
prezentată. 

 
Comisia a adoptat, în unanimitate, art.16 alin.(1) din 

proiectul de lege şi art.16 alin.(2) din Ordonanţa nr.125/1998 reformulate 
astfel: 

Art.16 alin.(1) 
“Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea 

Institutului pentru Controlul de Stat al Medicamentului şi Cercetări 
Farmaceutice “Petre Ionescu-Stoian” – Bucureşti şi a Centrului pentru 
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Controlul de Stat al Produselor Biologice de Uz Uman” trec în 
administrarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului, pe bază de 
protocol.” 

 
Art.16 alin.(2) 
“Personalul Institutului pentru Controlul de Stat al 

Medicamentului şi Cercetări Farmaceutice “Petre Ionescu – Stoian –
Bucureşti şi a Centrului pentru Controlul de Stat al Produselor Biologice 
de “Uz Uman” se preia prin transfer.” 

 
În urma dezbaterilor, comisia a votat cu 14 voturi pentru, 

asupra proiectului de lege, cu amendamentele admise. 
 
La lucrările comisiei au participat 14 deputaţi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.CONF.DR.ION BERCIU 
 
 


