
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie    Nr. 28/ 131/30 aprilie 2009 
 
 

S I N T E Z A 

  lucrărilor   comisiei din perioada 28-30 aprilie 2009  

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 28.04.2009 între orele 14,00-19,00, în ziua de 

29.04.2009 între orele 9,00-16,30 şi în ziua de 30.04.2009 între 

orele 9,00-12,00,  având următoarea ordine zi: 

 1. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea  şi completarea  Legii farmaciei nr. 226/2008 (PL-x 

228/2009), adoptat de către Senat în şedinţa din 8 aprilie 2009, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

2. Diverse. 

3. Studiu individual. 

 

Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie au fost 

deschise de către doamna dep.Rodica Nassar, preşedintele 

comisiei, supunând la vot ordinea de zi, care a fost aprobată în 

unanimitate. 

 



 2

 

La punctul 1 al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru modificarea  

şi completarea  Legii farmaciei nr. 226/2008. 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea 

Legii farmaciei nr.226/2008, intervenţiile legislative vizând 

stimularea deschiderii de farmacii în mediul rural şi asigurarea de 

servicii farmaceutice în zonele defavorizate, precum şi eliminarea 

criteriului demografic pentru mediul rural. Totodată, se propune 

reducerea numărului instituţiilor implicate în procedura de 

autorizare a farmaciilor şi organizarea activităţii de inspecţie 

farmaceutică. 

 Intrarea în vigoare a Legii farmaciei nr.266/2008 a 

determinat numeroase dificultăţi de implementare, deoarece 

conţine prevederi contradictorii şi inaplicabile. 

Instituţiile şi asociaţiile profesionale implicate în procesul de 

autorizare, avizare, inspecţie, control şi sancţionare a unităţilor 

farmaceutice aparţin unor domenii administrative diferite şi nu au 

competenţe şi capacitate administrativă pentru a desfăşura 

activităţile atribuite prin lege sau se află în conflict de interese. 

Prevederile Legii farmaciei au creat imposibilitatea elaborării 

normelor de aplicare şi a soluţionării situaţiilor tranzitorii, până la 

momentul apariţiei legii, ducând la blocarea activităţii unităţilor 

farmaceutice. Astfel, tot mai multe farmacii vor ajunge la 

imposibilitatea de a mai funcţiona, în lipsa autorizaţiei de 
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funcţionare, fapt care va duce la reducerea drastică a aprovizionării 

populaţiei cu medicamentele necesare. 

De asemenea, Legea farmaciei prevede înfiinţarea de 

farmacii comunitare în mediul rural pe baza criteriului demografic. 

Această prevedere contravine politicii de încurajare a înfiinţării de 

noi farmacii în mediul rural, care se confruntă de mult timp cu un 

deficit de aprovizionare a populaţiei cu medicamente. 

Prezentul proiect de lege propune, în principal, următoarele 

modificări: 

- eliminarea criteriului demografic pentru mediul rural, 

(prevăzut de  lit.b)  alin.(1)  art.12); 

- reducerea numărului de instituţii implicate în procedura 

de autorizare a farmaciilor; 

- eliminarea prevederilor care presupun implicarea 

Colegiului Farmaciştilor din România atât în inspecţii cât şi în 

eliberarea avizului de oportunitate, fapt ce excede atribuţiile 

acestei organizaţii profesionale, cât şi pentru înlăturarea riscului de 

apariţie a conflictelor de interese; 

- corelarea prevederilor referitoare la răspunderea 

contravenţională, în sensul că aceeaşi persoană care efectuează 

acţiunile de inspecţie să fie în măsură să constate şi să sancţioneze 

contravenţiile; 

- eliminarea prevederilor referitoare la aprobarea tacită a 

drogheriilor, pentru evitarea eventualelor abuzuri; 
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- introducerea obligativităţii elaborării normelor de 

aplicare a legii şi a unor norme tranzitorii pentru soluţionarea 

blocajului administrativ. 

În cadrul dezbaterilor generale au fost audiate punctele de 

vedere ale Ministerului Sănătăţii, Colegiului Farmaciştilor din 

România şi a Patronatului Farmaciştilor din România. 

În finalul acestor discuţii, d-na.dep.Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei, solicită membrilor comisiei ca, până la data 

de 29.04.2009, să depună, în scris, amendamente motivate, urmând 

ca în cadrul viitoarei şedinţe să se procedeze la dezbaterea pe 

articole. 

 

La punctul 2 „Diverse” al ordinii de zi, Comisia a luat în 

discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de 

lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar   (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep. Ibram Iuseim (Grup Parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale), dl.dep.dr. Călin Potor(Grup Parlamentar al PD-

L),dl.dep.farm. Ion Burnei ( Grup Parlamentar al PSD + PC 

),dna.dep.dr. Cristina Elena Dobre      ( Grup Parlamentar al PNL ), 

dl.dep.dr. Cristian Horia ( Grup Parlamentar al 
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PNL),dl.dep.prof.dr. Iosif-Ştefan Drăgulescu(Grup Parlamentar al 

PD-L),dna.dep.ing. Graţiela Leocadia Gavrilescu(Grup 

Parlamentar al PNL), dl.dep.dr. Stelian Ghiţă Eftemie (Grup 

Parlamentar al PD-L),dl.dep.dr.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup 

Parlamentar al PD-L), dl.dep.ing. Petru Movilă ( Grup Parlamentar 

al PD-L), dl.dep.prof.dr. Florian Popa ( Grup Parlamentar al PSD + 

PC ), dna.dep. Lucreţia Roşca ( Grup Parlamentar al PSD + PC), 

dl.dep. Claudiu Ţaga ( Grup Parlamentar al PNL ),dl.dep. Samoil 

Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.dr. Tudor Ciuhodaru ( 

Grup Parlamentar al PSD + PC), dna.dep.conf.dr. Sonia-Maria 

Drăghici ( Grup Parlamentar al PSD + PC ) şi  dl.dep. Derzsi Ákos 

( Grup Parlamentar al UDMR ) şi dna.dep. Şandru Mihaela Ioana 

( Grup Parlamentar al PD-L). 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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