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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 25 şi 26 septembrie 2007 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 25.09.2007 între orele 14,00 – 19,00 şi în ziua de 

26.09.2007 între orele 9,00 – 16,00, având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbateri generale asupra propunerii legislative „Legea 

farmaciei” ( Plx 483/2006). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea art.101 din Legea nr.128/1997 privind 

Statutul personalului didactic ( PlX 445/2007). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

Administrator
Original
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Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie au fost deschise 

de către dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

supunând la vot ordinea de zi care a fost aprobată în unanimitate. 

 

La primul punct al ordinii de zi comisia a procedat la 

dezbateri asupra propunerii legislative „Legea farmaciei”  ( PLX 

483/2006), respinsă de către Senat în şedinţa din 11 mai 2006, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

În urma dezbaterilor s-au desprins următoarele aspecte: 

- este nevoie de o Lege a farmaciei care să reglementeze 

la nivel de lege acest domeniu, care în prezent funcţionează la 

nivelul ordinului ministrului sănătăţii publice; se doreşte astfel să 

se elimine nesiguranţa unei decizii ministeriale prin norme de 

siguranţă care să asigure în materie un cadru coerent; 

- legea trebuie să reflecte interesul pacientului ceea ce 

impune condiţii de dotare şi funcţionare corespunzătoare a 

farmaciilor, precum şi un sistem de control a activităţii acestora; 

- un alt aspect se referă la creşterea accesibilităţii la 

farmacii a populaţiei din mediul rural. Interesul general este de 

înfiinţare a farmaciilor, însă în zonele rurale izolate înfiinţarea de 

puncte de lucru, drogherii sau farmacii mobile ar fi benefică; 

- în ceea ce priveşte forma de organizare a farmaciei s-a 

subliniat că legea nu trebuie să fie restrictivă pentru a nu fi  în 
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contradicţie cu art.43 din Tratatul privind instituirea Comunităţii 

Europene ( TCE ) care consacră libertatea de stabilire. Prin 

farmacii – societăţi cu răspundere limitată şi societăţi pe acţiuni – 

se încalcă dreptul unei farmacii înfiinţate conform legislaţiei unui 

stat membru de a constitui sucursale sau alte sedii secundare ( fără 

personalitate juridică ) în România; 

- s-a subliniat faptul că la nivel comunitar nu există 

reglementări armonizate privind aspectele legate de proprietatea 

asupra farmaciilor, numărul de farmacii ce pot fi deţinute de o 

persoană, respectiv posibilitatea creării unor lanţuri de farmacii; se 

urmăreşte elaborarea unei strategii de armonizare şi liberalizare a 

sectorului farmaceutic; 

- referitor la acreditarea farmaciilor s-a apreciat că nu 

este necesară deoarece există o autorizare de funcţionare emisă de 

cea mai înaltă autoritate ( Ministerul Sănătăţii Publice ); acest 

proces de acreditare ar reprezenta un exces birocratic nejustificat; 

eventual ar trebui completate anumite cerinţe în procesul de 

autorizare; 

- controlul farmaciilor impune o latură profesională 

legată de activitatea farmacistului, care revine Colegiului 

Farmaciştilor din România şi o latură funcţională ce ţine de 

activitatea unităţii farmaceutice ce revine ca atribuţie autorităţii 
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sanitare. Acest mod de control previne birocraţia şi suprapunerea 

de competenţe; 

- diversificarea serviciilor furnizate prin intermediul 

farmaciei a fost motivată pentru o mai bună sustenabilitate 

economică. De asemenea trebuie stabilită o procedură simplificată 

pentru a exista posibilitatea ca farmaciile să poată contracta, prin 

externalizare, activitatea farmaceutică a unei unităţi sanitare cu 

paturi, având în vedere că necesarul de farmacişti în România nu 

este acoperitor; 

- referitor la stabilirea preţului de medicamente s-a 

subliniat că trebuie respectată Directiva 89/105/EEC care instituie, 

pentru statele membre, obligativitatea de a reglementa o activitate 

transparentă şi clară de stabilire a preţurilor la medicamente. 

În finalul dezbaterilor, comisia a hotărât, în unanimitate, 

amânarea dezbaterilor asupra  propunerii legislative „Legea 

farmaciei” ( Plx 483/2006). 
 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii 

legislative privind modificarea şi completarea art.101 din Legea 

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic ( PlX 445/2007), 

respinsă de către Senat în şedinţa din 30 mai 2007, Camera 

Deputaţilor fiind  Camera decizională. 
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Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi 

completarea art.101 din Legea nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, urmărind reglementarea dreptului de 

rezervare a catedrei pentru persoana care exercită funcţia de 

manager în unităţile sanitare, dacă este cadru didactic titular, a 

dreptului de a continua să îndeplinească sarcini didactice şi de 

cercetare minime, cu remunerare corespunzătoare, pentru 

persoanele care ocupă funcţii publice, precum şi a interdicţiei 

pentru persoana respectivă de a ocupa funcţii de  conducere de 

învăţământ superior unde are postul didactic, pe perioada 

exercitării funcţiei publice. 

În urma dezbaterilor, comisia a concluzionat următoarele: 

- Propunerea legislativă conţine numeroase inadvertenţe 

şi confuzii, complicând şi mai mult organizarea şi funcţionarea 

instituţiilor de învăţământ. Astfel, se confundă funcţiile publice cu 

funcţiile de demnitate publică, fiind enumerate atât demnităţile 

publice ( deputat, senator, preşedinte sau vicepreşedinte al 

consiliului judeţean, primar, viceprimar ) cât şi funcţiile publice              

( prefect, subprefect, funcţii de îndrumare şi control, manager în 

unităţile sanitare). 

- În propunerea legislativă se introduce o discriminare 

între cadrele didactice din învăţământul superior şi cadrele 

didactice din învăţământul preuniversitar, observându-se caracterul 
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limitativ în defavoarea celor de pe urmă. Or, funcţii de demnitate 

publică şi funcţii publice pot ocupa atât cadrele didactice din 

învăţământul superior, cât şi cele din învăţământul preuniversitar, 

indiferent dacă au sau nu calitatea de titular în învăţământ. 

- Precizările că aceste cadre didactice pot ocupa funcţii 

de demnitate publică sau funcţii publice „fără aprobarea conducerii 

respectivei instituţii”, ci doar  „ cu obligaţia informării acesteia” 

sunt fără obiect întrucât preluarea şi exercitarea unui mandat sau 

numirea într-o funcţie publică nu implică avizul, nici aprobarea 

instituţiei de învăţământ superior iar „informarea” instituţiei cu 

privire la exercitarea unei demnităţi sau funcţii publice se face 

implicit, cadrul didactic fiind obligat să depună carnetul de muncă 

la autoritatea  ( instituţia) în care exercită atribuţiile de demnitar 

sau funcţionar public. 

- Dreptul la rezervarea catedrei este un drept pe  care îl 

au atât cadrele didactice titulare în învăţământul superior, cât şi 

cadrele didactice din învăţământul preuniversitar.  

- La alin.(5) al art.101 se introduce o gravă confuzie, 

anume aceea legată de calitatea de personal didactic titular. Or, 

această calitate nu este compatibilă decât cu exercitare pe perioadă 

ndeterminată, nefăcând obiectul unui contract de muncă pe 

perioadă determinată. 
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În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să avizeze negativ propunerea legislativă privind 

modificarea şi completarea art.101 din Legea nr.128/1997 privind 

Statutul personalului didactic ( PlX 445/2007). 

 

La punctul trei al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte 

probleme privind activitatea comisiei. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, s-a efectuat studiu individual 

asupra proiectelor de legi şi asupra propunerilor legislative 

înregistrate la comisie. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi:  

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) , 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Movilă Petre( Grup Parlamentar al PD), 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar),  

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL) , 

dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR), 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , 

dl.dep.Ciontu Corneliu ( PC) , dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu         
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( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup 

Parlamentar al PSD ), dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al 

PNL ), dl.dep.dr.Nechita Aurel   ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) , fiind absent 

motivat dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al PNL) . 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

 


