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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, neînregistrându-se absenţe. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

La lucrările Comisiei participă în calitate de invitaţi dl.Adriean 

Videanu, ministrul interimar al sănătăţii şi dl.prof.dr.Adrian Streinu 

Cercel, director al Institutului de boli infecţioase „Matei Balş”. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de 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-x 498/2009), adoptat de către Senat în şedinţa din 14.10.2009, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

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. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, acordă cuvântul 

dl.prof.dr.Adrian Streinu Cercel, pentru a prezenta situaţia sanitară creată 

în România odată cu apariţia virusului AH1N1. 

Dl.prof.dr.Adrian Streinu Cercel informează pe cei prezenţi că, 

domnia sa vorbeşte în calitate de specialist în boli infecto-contagioase şi 

nu de secretar de stat al Ministerului Sănătăţii. 

Domnia sa precizează că virusul gripal AH1N1 a produs, până 

în prezent, pe teritoriul României,  un număr de 581 de îmbolnăviri. În 

momentul de faţă, România ţine sub control circulaţia acestui virus 

pandemic. Acest virus are în structura sa, 30% componentă porcină, 30% 

aviară şi 40% umană şi se manifestă în maximum 78 de ore de la 

infectare. 

Virusul gripal îşi creşte virulenţa, agresivitatea şi viteza cu care 

se propagă, de aici rezultând riscul de apariţie a unor decese. 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; 

Domnia sa subliniază că Institutul Cantacuzino a produs deja 

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

vaccinarea personalului medico-sanitar şi pentru cea a elevilor cu vârste 
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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. 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. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, intervine şi 

solicită unele informaţii privind vaccinarea copiilor preşcolari şi şcolari, 

în condiţiile în care acesta nu poate fi administrat până în ianuarie 2010. 

Dl.prof.dr.Adrian Streinu Cercel precizează că  nu se va proceda 

la vaccinarea copiilor în vârstă de sub 13 ani, până la finalizarea testării 

acestuia şi obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Medicamentului. 

În continuare, domnia sa informează că, Ministerul Sănătăţii a 

elaborat un plan de măsuri de prevenire şi control al apariţiei cazurilor de 

gripă umană cu tulpină de origine porcină. Se are în vedere înfiinţarea de 

laboratoare de testare a populaţiei în toate centrele regionale, cu o 

investiţie minimală, până la sfârşitul lunii decembrie sau începutul lunii 

ianuarie 2010. În acest sens, s-a solicitat suplimentarea numărului de 

personal calificat pentru secţiile de terapie intensivă. În prezent, sistemul 

sanitar funcţionează cu  35% deficit de personal calificat. Actualele 

reglementări nu permit nici angajarea şi nici transferul personalului 

medical. Mai mult chiar, în ultima vreme, s-a procedat la schimbarea 

directorilor DSP în funcţie de criteriile politice. 

Conform raportului Comisiei Europene, costurile estimate anual 

pentru România sunt de 2769 milioane euro. 

Dl.dep.Petre Movilă solicită cuvântul şi menţionează că  

trebuiesc  luate toate măsurile pentru obţinerea resurselor financiare 

pentru achiziţii. 

De asemenea în acest sens urmând a fi iniţiată o procedură 

privind achiziţiile în regim de urgenţă; 
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- 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. 

În a doua parte a audierilor, care au avut loc în ziua de 4 

noiembrie 2009, în faţa membrilor Comisiei s-a prezentat dl.Adriean 

Videanu, ministru interimar al sănătăţii. 

Domnia sa ţine să menţioneze situaţia la zi a infectării 

populaţiei cu virusul AH1N1. Astfel, numărul de cazuri  înregistrate a 

crescut la 650.  

Dl.ministru Adriean Videanu subliniază că strategia privind 

combaterea gripei porcine a fost elaborată încă din timpul mandatului 

dl.dr.Ion Bazac, astfel încât, la apariţia unui caz într-o instituţie se va 

proceda la izolarea şi dezinfectarea încăperii iar la 3 cazuri, la închiderea 

instituţiei respective timp de o săptămână. 

Începând cu ziua de luni, 2 noiembrie a.c., s-a procedat la 

limitarea accesului vizitatorilor în spitale pentru a nu se răspândi virusul. 

Până în prezent, au fost distribuite spitalelor judeţene, un număr 

de 370.000 de doze de Tamiflu, urmând ca stocul de vaccinuri să crească 

în mod accelerat. Până la sfârşitul lunii decembrie vor fi disponibile 5 

milioane de doze de vaccin. 

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. 

Conform evaluărilor OMS rata de îmbolnăvire cu virusul 

AH1N1 va atinge 22% din populaţia României. În momentul de faţă, 

situaţia este gestionabilă, iar la nivelul Ministerului Sănătăţii se lucrează 

intens pentru a se putea interveni cu maximă operativitate. 
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Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, intervine şi 

solicită informaţii privind finanţarea acţiunilor de combatere şi prevenire 

a epidemiei. 

Dl.Adriean Videanu menţionează că va solicita, în cadrul 

şedinţei de Guvern, alocarea a 26 milioane lei din Fondul de rezervă al 

Executivului, urmând ca alte fonduri să vină dintr-un împrumut contractat 

la Banca Mondială, în valoare de 12 milioane euro. Pentru combaterea 

gripei porcine au fost alocate deja 21 milioane lei din fondurile pe care le 

are Ministerul Sănătăţii la dispoziţie. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian solicită cuvântul şi doreşte să cunoască 

cum se va rezolva problema lipsei de personal din secţiile ATI şi deficitul 

de medici epidemiologi din spitale. Totodată, domnia sa propune, ca 

soluţie imediată, posibilitatea  ca medicii rezidenţi în specialitatea ATI să 

lucreze în aceste secţii, deoarece dispun de experienţa necesară. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa precizează că medicii rezidenţi nu 

pot efectua decât un stagiu în această specializare. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu precizează că, la Spitalul 

Judeţean din Timişoara, numărul de personal din secţiile ATI este 

acoperitor. Această problemă se poate rezolva, punctual, la nivelul DSP. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici acuză lipsa specialiştilor de boli 

infecţioase, neplata personalului, lipsa infirmierilor şi insuficienta dotare 

a spitalelor. 

Dna.dep.Graţiela Gavrilescu reclamă faptul că, există restanţe 

de pată a gărzilor încă din luna iulie a.c. 

Dl.Adriean Videanu răspunde că această problemă a fost, 

probabil, rezolvată. 

Dl.dep.Ion Burnei subliniază că, existenţa Institutului 

Cantacuzino şi a S.C. Antibiotice Iaşi se datorează demersurilor care au 

fost întreprinse în vechea legislatură de către Comisia pentru sănătate şi 

familie. 
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Dl.Adriean Videanu menţionează că şi domnia sa a susţinut 

menţinerea, în actuala structură, a S.C.Antibiotice Iaşi, având în vedere că 

importul de medicamente pentru România a atins 800 milioane euro. În 

încheiere, domnia sa precizează că deficitele structurale pot fi rezolvate 

numai prin stimularea producţiei proprii de medicamente. 

 

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).  

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 
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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. 

În urma examinării, Senatul a respins această ordonanţă de 

urgenţă având în vedere următoarele argumente: 

- Între titlul ordonanţei de urgenţă şi conţinutul acesteia există o 

evidentă neconcordanţă deoarece în titlu se face referire doar la „trecerea 

componentei de medicină preventivă”, iar în conţinut la art.2 se fac 

referiri şi la „asistenţa medicală şi protecţia sanitară pentru demnitarii 

români şi străini”, precum şi la „inspecţia sanitară şi sanitar-veterinară de 

stat.” 

- În paragraful 1 din preambulul proiectului de ordonanţă de 

urgenţă se arată că „Ministerului Apărării Naţionale prin structura 

medicală specializată în acest sens asigură asistenţă medicală 

preşedintelui României, preşedintelui Senatului, preşedintelui Camerei 

deputaţilor precum şi primului-ministru.” Această susţinere nu 

corespunde cadrului legal existent deoarece, 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. 

- Invocarea în paragraful IV din preambulul ordonanţei de 

urgenţă a Hotărârii Consiliului Suprem de apărare a Ţării nr.166/2006, 

modificată prin Hotărârea nr.5/2009, nu este de natură să confere „temei 

legal” Ministerului Apărării Naţionale şi „structurilor specializate din 
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subordine”, pentru desfăşurarea activităţii de asistenţă medicală pentru 

demnitarii români, pe care o desfăşoară în prezent. Prezenta ordonanţă de 

urgenţă nu este corelată cu Legea nr.346/2006 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. Potrivit Legii nr.346/2006, 

Ministerul Apărării Naţionale nu are competenţe legale de a desfăşura 

activităţi de medicină preventivă, asistenţă medicală şi protecţia sanitară 

pentru demnitarii români şi străini, precum şi de inspecţie sanitară şi 

sanitar veterinară de stat. 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. 

- În paragraful II din preambulul proiectului de ordonanţă se 

arată că: „Academia Română este o instituţie de cercetare în domeniile 

fundamentale ale ştiinţei fără a avea ca atribuţii activităţi de inspecţie 

sanitară”. 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 Medical de Diagnostic, Tratament 

Ambulatoriu şi Medicină Preventivă-Bucureşti. 

- Ordonanţa de urgenţă a fost promovată fără a se realiza o 

documentare completă. 

Cu toate că Centrul Medical de Diagnostic, Tratament 

Ambulatoriu şi Medicină preventivă-Bucureşti este o instituţie publică, cu 

personalitate juridică, iniţiatorul Ministerului Apărării Naţionale nu a 

solicitat acestei instituţii, în prealabil, nici un punct de vedere în legătură 

cu acest demers. 
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- 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. 

În condiţiile în care, la Secţiunea 3 pct.3 „Impactul social” din 

Nota de fundamentare, se menţionează „Nu este cazul”, nu se precizează 

ce se întâmplă cu personalul civil contractual încadrat la actuala Secţie de 

medicină preventivă 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. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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