
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                          Nr. 28/ 169 / 8 mai 2003

BIROULUI PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR,

Vă înaintăm, alăturat, raportul la propunerea legislativă pentru

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind

produsele medicamentoase de uz uman  (PL 256/2003), înaintată Comisiei

pentru sănătate şi familie  cu adresa nr.256 din 22  aprilie 2003.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului

Legislativ  nr.597/10.04.2003 .

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte

din categoria legilor organice .

                     PREŞEDINTE,                                               SECRETAR,

    DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM         DEP.FARM.ION BURNEI



Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                                                                                              Nr. 28/ 169 / 8 mai 2003

R A P O R T
asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/1999

privind produsele medicamentoase de uz uman

1. Cu adresa nr.256 din 22 aprilie 2003, Comisia pentru sănătate şi familie  a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea în
fond, în procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
152/1999 privind produsele medicamentoase (PL 256/2003). La elaborarea raportului, comisia a avut în vedere avizul
Consiliului Legislativ  nr.597/10.04.2003 .

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/1999
privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări prin Legea nr.336/2002 şi publicată în Monitorul
Oficial al României , Partea I, nr.418 din 17 iunie 2002 . În propunerea legislativă se propune abrogarea alin.(2) şi (3) ale
art.44 din Legea nr.336/2002 potrivit cărora producătorii de medicamente nu pot înfiinţa farmacii, unităţi de distribuţie cu
ridicata ( en gros ) şi nici nu pot deţine părţi sociale sau acţiuni la astfel de unităţi.

Scopul prezentei propuneri legislative este acela de a înlătura caracterul anticoncurenţial al restricţiilor de proprietate
cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 şi de a propune eliminarea acestora în spiritul liberei
concurenţe, aşa cum este ea stipulată în Legea concurenţei nr.21/1996 şi în conformitate cu prevederile cuprinse în
directivele Uniunii Europene , în domeniul produselor medicamentoase de uz uman.



Faţă de cele arătate mai sus, comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare propunerea
legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz
uman cu amendamentele care fac obiectul raportului.

2. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice ca şi legea
de bază.

3. La lucrările comisiei din ziua de 7.05.2003,  din totalul de 14 membri, au fost prezenţi 13 deputaţi.
Raportul comisiei a fost adoptat, în unanimitate.

I. Amendamente admise

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele
amendamente :

Nr.
crt.

Textul iniţial Text propus de Comisie
( autorul amendamentului )

Motivarea
propunerii

amendamentelor
0. 1. 2. 3.
1. Titlul legii

�Lege pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind
produsele medicamentoase de uz uman �

Se propune ca titlul legii să se reformuleze
după cum urmează:

�Lege pentru abrogarea unor prevederi
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.152/1999 privind produsele
medicamentoase de uz uman �

Pentru exprimarea cu
un plus de precizie a
naturii intervenţiilor
legislative preconizate.



0. 1. 2. 3.

3

2. Articol unic

�Articol unic. � Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 152/1999 privind produsele
medicamentoase de uz uman, publicată în
Monitorul Oficial al României , Partea I,
nr.508 din 20 octombrie 1999, aprobată prin
Legea nr.336/2002, se modifică după cum
urmează:

Alineatele (2) şi (3) ale articolului 44 şi
articolul 1091 se abrogă. �

Se propune ca articolul unic să se
reformuleze după cum urmează:

�Articol unic. � Alineatele (2) şi (3) ale
articolului 44 şi articolul 1091 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
152/1999 privind produsele
medicamentoase de uz uman, publicată în
Monitorul Oficial al României , Partea I,
nr.508 din 20 octombrie 1999, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea
nr.336/2002, se abrogă.�

Pentru o mai bună
exprimare a soluţiei
legislative propuse şi
pentru redarea
completă a
intervenţiilor
legislative în existenţa
actului normativ de
bază .

În cursul dezbaterilor nu s-au înregistrat amendamente respinse.

                         PREŞEDINTE,                                                                                                    SECRETAR,

          DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM                                                             DEP.FARM.ION BURNEI
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