
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor  
Comisia pentru Sănătate şi Familie                      Nr.4c-8 / 82/  29  februarie  2016 

 

PROCES VERBAL 

 al lucrărilor comisiei din perioada de  16 - 18 februarie 2016 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi din totalul de 19 

membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitați: 

- dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii; 

- dna. Graziela Elena Vâjială – președintele Agenției Naționale Anti-

Doping; 

- dl. Marius Tanasă – vicepreședintele Agenției Naționale a 

Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Raportul de activitate pe anul 2015 al Agenţiei Naţionale 

Anti-Doping - sesizare în comun cu Comisia pentru învăţământ, știință, 

tineret și sport din Camera Deputaţilor, Comisia pentru sănătate publică şi 

Comisia pentru învăţământ din Senat. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( Plx 585/2015). 
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3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.266/2008 privind modul în care 

funcţionează farmaciile şi cum se vând medicamentele ( Plx 804/2015 ). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la  

dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2015 al Agenției Naționale 

Anti-Doping ( R2/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că, 

în conformitate cu cu prevederile art. 6 din Legea nr. 227/2006 privind 

prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Agenția Națională Anti-Doping a înaintat 

Parlamentului României, Raportul anual de activitate pe anul 2015. 

Doamna Graziela Elena Vâjială, președintele Agenție Naționale 

Anti-Doping, prezintă Raportul de activitate pe anul 2015 și precizează că 

prevenirea și combaterea dopajului în sport are la bază Strategia Anti-

Doping pentru perioada 2013-2017 și Planul de acțiune pentru 

implementarea acesteia.  

În continuare, domnia sa face o succintă prezentare a programelor 

derulate de către Agenția Națională Anti-Doping în anul 2015: 

- Programul de dezvoltare instituțională care vizează 

organizarea, funcționarea și coordonarea activității Agenției, astfel încât 

să asigure îndeplinirea misiunii, a obiectivelor generale și specifice; 

- Programul de educație, informare și prevenire – obiectivul 

general constând în creșterea gradului de conștientizare și educare a 

sportivilor, a personalului asistent și a celorlalți factori implicați asupra 

pericolelor și consecințelor practicării dopajului în sport și protejarea 

sănătății tinerilor, cu focusare pe sportivi; 

- Programul de testare doping  care constă în realizarea unui 

număr relevant de teste în competiție și în afara competiției , fără aviz 
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prealabil, în vederea protejării sănătății sportivilor și a dreptului 

fundamental al acestora de a practica un sport curat; 

- Programul de analiză doping – prin Laboratorul de Control 

Doping sunt efectuate analize de control doping pentru dovedirea 

eventualelor cazuri de dopaj, în conformitate cu Standardele internaționale 

în domeniu; 

- Programul de cercetare științifică; 

- Programul de prevenire și combatere a producerii și traficului 

ilicit de substanțe dopante în vederea implementării măsurilor privind 

prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe dopante pe teritoriul 

Românie și în sălile de culturism și fitness; 

- Programul de cooperare internațională prin extinderea și 

diversificarea relațiilor de colaborare cu Consiliul Europei, Organizația 

Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) și 

Institutul Organizațiilor Naționale Anti-Doping (INADO), organisme  

relevante din domeniul anti-doping. 

Doamna președinte Graziela Elena Vâjială, la finalul prezentării, 

subliniază că România se bucură de o recunoaștere internațională în 

domeniul anti-doping, astfel, pentru al doilea mandat consecutiv, domnia 

sa a fost realeasă în funcția de vicepreședinte în cadrul Biroului Executiv al 

Conferinței Statelor Părți la Convenția Internațională împotriva Dopajului 

în Sport. 

Comisia a luat act de conţinutul Raportului de activitate pe anul 

2015 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping şi a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să îl supună spre prezentare Camerelor reunite ale Parlamentului. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 

585/2015). 
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Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că, 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.722 din Legea nr.95/2006, republicată, în sensul reducerii 

la maximum 90 zile, de la depunerea unei cereri valide, a perioadei de 

eliberare a autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentelor. În prezent, 

această perioada este de maximum 210 zile de la depunerea unei cereri 

valide. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă, în şedinţa din 7 septembrie 2015. Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi a avizat favorabil propunerea legislativă. 

Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Domnul deputat Petru Movilă, inițiatorul propunerii legislative, 

intervine și precizează că actualul termen de 210 de zile pentru eliberarea 

autorizației nu este un termen normal, mai ales pentru producătorii de 

medicamente autohtoni. Prin această nouă reglementare s-a dorit 

semnalarea unei deficiențe în funcționarea Agenției Naționale a 

Medicamentului, care conduce la prejudicii producătorilor de 

medicamente. 

Domnul Marius Tanasă intervine și precizează că Agenția Națională 

a Medicamentului nu susține prezenta propunere legislativă, termenul 

actual fiind conform cu cadrul legal european, iar autorizarea tacită ar 

genera o serie de fapte neplăcute prin cumpărarea de medicamente care nu 

fost verificate științific. 

Domnul Răzvan Vulcănescu precizează că Ministerul Sănătății nu 

susține inițiativa, termenul propus, de 90 de zile poate duce la constrângeri. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
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La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.266/2008 privind modul în care funcţionează 

farmaciile şi cum se vând medicamentele ( Plx 804/2015).  

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că, 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată, în sensul ca 

vânzarea cu amănuntul a medicamentelor în mediul online să fie permisă 

doar unităţilor farmaceutice reglementate de această lege. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 3 noiembrie 2015. Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi a avizat negativ propunerea legislativă. Comisia pentru 

industrii şi servicii a avizat favorabil propunerea legislativă, cu 

amendamente. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea iniţiativei legislative, cu 

observaţii şi propuneri. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele 

admise, redate în anexa care face parte integrantă din raport. 

 

În ziua de 17 februarie 2016 a avut loc audierea domnului Patriciu  

Andrei Achimaş Cadariu în vederea prezentării unui ”Raport privind 

situaţia copiilor din judeţele Argeş şi Dolj internaţi la Spitalul Marie 

Curie”. 

La aceste audieri au participat: dl. conf.dr. Patriciu-Andrei Achimaş-

Cadariu – ministrul sănătății,  dl.dr.Victor Strâmbu – secretar de stat, 

dl.Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat, dna.Amalia Şerban – director, 

Ministerul Sănătăţii, dna prof.dr.Mihaela Bălgrădean - şeful secţiei de 

Nefrologie, Spitalul Marie Curie, dna. dr.Adriana Pistol - directorul 

Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, 
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dl.prof. Alexandru Rafila, președintele Societății Române de 

Microbiologie, dna dr.Lavinia Zota – Institutul de Sănătate Publică. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează pe 

cei prezenți că ministrul sănătății este audiat cu privire la  situația  stării de 

sănătate a copiilor internați la Spitalul Marie Curie precum şi cu cauzele 

care au generat aceste îmbolnăviri. 

Domnul Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu – ministrul sănătății, 

precizează încă de la început că a fost personal să viziteze copii internați la 

spital, în decursul dimineții premergătoare audierii. 

Referitor la situația copiilor internați, domnul Patriciu Achimaş-

Cadariu – ministrul sănătății, precizează  că la Spitalul Marie Curie mai 

sunt internați opt copii, dintre care trei la secția de terapie intensivă, a căror 

stare este stabilă. 

Aceste cazuri nu fost semnalate de către Direcția de Sănătate Publică 

Argeș până în  data de 9 februarie 2016 și abia după această dată s-au 

activat mecanismele specifice impuse în situația dată: începerea anchetei 

epidemiologice în data de 10 februarie, recoltarea probelor de apă și 

alimente de la familiile copiilor bolnavi, după 15 februarie s-a făcut un 

sistem de declarare a bolii de sindrom hemolitic uremic. În contextul în 

care nu a fost depistată sursa infecției, a fost activat mecanismul de suport 

european, situația fiind similară cu alte state - precum cea din Germania, și 

anume, nu poate fi identificat agentul patogen. Primele cazuri au apărut, 

probabil, la sfârșitul lunii ianuarie 2016, astfel termenul în care Spitalul din 

Argeș a anunțat direcția de sănătate publică este destul de mare. 

Doamna prof.dr. Mihaela Bălgrădeanu –Șefa Secției de Nefrologie 

Pediatrică,  precizează că această boală, sindromul hemolitic uremic, nu 

este foarte frecventă, dar este foarte gravă, debutul fiind comun cu alte 

boli, diaree simplă, perioadă de început lungă,  putând dura până la 14 zile 

și este foarte greu de identificat. Cauza este o bacterie,  un tip de 

Escherichia coli, o baterie extrem de agresivă, care are elementele acestea 
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de toxicitate maximă, care atacă peretele vascular. Din 2002 și până în 

prezent au fost spitalizați și tratați 60 de copii cu același tip de afecțiune, 

dintre care 5 au murit, rata de mortalitate fiind de 2,8%. Spitalul a avut și 

are în dotare mijlocele necesare pentru tratarea acestei boli, tratamentul 

constă în reechilibrarea electrolitică sistematică continuă, nu se tratează cu 

orice fel de medicamente. 

Domnul prof.dr. Alexandru Rafila precizează că boala diareică acută 

este una din afecţiunile infecţioase care se pot diagnostica cu succes din 

punct de vedere microbiologic, dacă produsul patologic e recoltat de la 

copil cât mai curând şi, de preferinţă, înainte de administrarea de 

antibiotice. Problema a fost, că probele de la Piteşti au fost ridicat prea 

târziu, și au fost negative, însă majoritatea copiilor primiseră antibiotic 

recomandat de spital sau de medicul de familie. Au fost doar trei probe 

pozitive de  E. enteropatogen, o variantă de E. Coli care produce frecvent 

îmbolnăviri la copii, boli diareice comune, necomplicate, specia respectivă 

neavând o patogenitate deosebită. La niciunul dintre copii nu s-a descoperi 

E. Coli Enterohemoragică, producătoare de toxină. Aceste probe pozitive 

au fost trimise la Cantacuzino pentru caracterizare moleculară şi 

identificare antigenică, însă în pofida tehnicilor avansate folosite de către 

specialiști, toate testele au fost negative, deci nici diagnosticul iniţial pus la 

Marie Curie nu a fost confirmat. Domnia sa a mai precizat că nu e nicio 

legătură între administrarea vaccinurilor şi apariţia acestui sindrom 

hemolitic uremic. 

Referitor la masurile de prevenție domnul prof.dr. Alexandru Rafila 

precizează că  acest microorganism, în general,  este transmis prin 

intermediul animalelor, în special bovinele mari, prin dejecţiile lor, şi de 

aceea principalele alimente incriminate sunt laptele sau produsele lactate, 

dacă ele nu sunt pasteurizate şi, de asemenea , carnea de vită, dacă nu este 

bine prelucrată termic. Statistic, aceste surse sunt pe primele două locuri în 
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ceea ce priveşte transmiterea afecţiunii și nu doar în România, sunt 

statistici la nivel mondial. 

Directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor 

Transmisibile (CNSCBT), doamna dr. Adriana Pistol, subliniază că la 

nivelul întregii omenirii s-a întâmplat situații de acest fel, ultimul este cel 

din Germania, numai că în România asemenea situații sunt foarte rare, ele 

fiind denumite de către specialiști ”eveniment neobișnuit, neașteptat”. Din 

nefericire, la actuala situație a contribuit și lipsa comunicării  între 

instituții, evenimentul actual întâmplându-se cu două săptămânii în urmă. 

Domnia sa mai precizează că au fost contactați colegii de la  Centrului 

European de Prevenire și Control al Bolilor, fiind posibil ca o echipă de 

specialiști să vină în România  în vederea acordării de sprijin în efectuarea 

investigațiilor pentru depistarea cauzelor de îmbolnăvire. 

Doamna deputat Sonia Drăghici intervine și precizează că prezenta 

situație este una neașteptată datorită numărului mare de cazuri și cu o 

mortalitate mare, astfel reacția instituțiilor trebuia să fie mult mai 

puternică, comunicarea fiind deficitară între instituțiile implicate în 

gestionare respectivei situații. 

Doamna deputat Grațiela Gavrilescu intervine și îi solicită 

ministrului sănătății să își dea demisia pentru modul în care a gestionat 

situația copiilor cu sindrom hemolitic-uremic. 

Domnul conf.dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, ministrul sănătății, 

precizează că principiul de la care a plecat în acest  mandat este acela în 

care comunicarea revine specialistului, iar referitor la cererea de demisie, 

domnia sa consideră aceasta nu ar rezolva cu nimic situația copiilor 

internați în prezent la Spitalul Marie Curie.  

 

PREŞEDINTE 

CONF.DR.FLORIN BUICU 
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