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Mult stimate dle Ministru,
Comitetul pentru Îngrijirea Sănătăţii din cadrul AmCham, constituit din companii farmaceutice cu renume şi statut
de modele de urmat pe piaţa farmaceutică naţională şi internaţională, Vă asigură de înaltele sale consideraţiuni.
Prin prezenta, Comitetul doreşte să sesizeze Ministerul Sănătăţii cu privire la lipsa transparenţei în procesul
decizional şi nerespectarea cadrului legal în procesul de înregistrare a preţului de producător la medicamente.
Conform prevederilor Hotărârii de Guvern Nr. 32 din 13.01. 2012, punctul 5, alin 10) „preţul de producător la
medicament aprobat în lei poate fi revizuit, la cererea solicitantului, în cazul în care se constată că cursul de schimb
al valutei naţionale în raport cu valuta ţării producătoare, raportată la cursul USD/EU, s-a modificat cu mai mult de
5% de la data emiterii ordinului Ministrului Sănătăţii de aprobare a preţului de producător şi că această modificare
a cursului valutar oficial se menţine în decurs de cel puţin o lună de zile.”
În acest sens, Vă informăm că începând cu luna august, prezent, companiile ce au preţurile depuse în USD au
constatat că, cursul de schimb al valutei naţionale în raport cu valuta ţării producătoare, s-a modificat cu mai mult
de 5% de la data emiterii ordinului Ministerului Sănătăţii de aprobare a preţului de producător. Astfel, aşa cum
prevede Hotărârea de Guvern Nr. 32, companiile au depus o cerere în adresa Ministerului Sănătăţii, prin care au
solicitat revizuirea preţului de producător aprobat în lei, pentru mai multe produse.
În data de 17.09.2012, Ministerul Sănătăţii a emis Ordinul nr. 902 prin care preţurile la produsele solicitate au fost
recalculate şi aprobate, iar în data de 20.09.2012, acest Ordin a fost anulat printr-un nou Ordin (nr. 918), fara a fi
anunţate cauzele refuzului companiilor ce au depus cereri conform legii.
De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13. 11. 2008 privind transparenţa în procesul
decizional şi a Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de
întreprinzător, transparentizarea activităţilor autorităţilor în raport cu întreprinzătorii reprezintă o obligaţie a
acestora.
În acest sens, venim cu solicitarea respectuoasă de a ne comunica de ce, în contextul în care se îndeplinesc toate
condiţiile prevăzute de lege, nu poate fi recalculat preţul pentru produsele care figurau în Ordinul anulat.
Rugăm, de asemenea, să revizuiţi cererile depuse de către companiile care figurează în Ordinul anulat (nr. 902), în
corespundere cu Hotărârea de Guvern Nr. 32 din 13.01.2012, punctul 5, alin. 10).
Ne exprimăm speranţa şi deschiderea spre o colaborarea frumoasa cu Dvs. pe viitor.
Vă rugăm să primiţi asigurările celei mai înalte consideraţii.
Cu un deosebit respect,
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