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PROCES VERBAL 

al şedinţei comisiei din perioada 06 - 07 mai 2009  
 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

Domnul Cristian-Anton Irimie – Secretar de stat în Ministerul 

Sănătăţii 

Doamna Elena Popescu – Vicepreşedinte Colegiul 

Farmaciştilor din România 

Domnul av.Liviu Fătu – Consilier la Colegiul Farmaciştilor 

din România 
 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu 19 voturi pentru, următoarea ordine de zi: 

1. Continuarea  dezbaterilor asupra   proiectului de Lege pentru 

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

228/2009). 

 



2. Diverse. 

3. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

continuarea  dezbaterilor asupra   proiectului de Lege pentru modificarea  

şi completarea  Legii farmaciei nr. 226/2008 (PL-x 228/2009). 

 

În deschiderea lucrărilor şedinţei, d-na.dep.Rodica Nassar, 

preşedintele Comisiei, reaminteşte că în urma discuţiilor care au avut loc 

în şedinţa anterioară, s-a hotărât ca deputaţii să depună amendamente, în 

scris, până la data  limită de 29 aprilie 2009, conform prevederilor 

Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

 Domnia sa informează că, la Secretariatul tehnic al Comisiei au 

fost depuse 29 de amendamente, la care se adaugă amendamentele 

înaintate prin avize de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi 

Comisia pentru industrii şi servicii. 

 Amendamentele propuse vizează în principal: 

- obţinerea autorizaţiei de funcţionare a farmaciei; 

- modalitatea de efectuare a acţiunilor de inspecţie şi control a 

unităţilor farmaceutice; 

- aplicarea sau nu a criteriului demografic; 

- înfiinţarea unor oficine volante, mobile sau puncte de lucru 

în mediul rural; 

- asigurarea permanenţei asistenţei farmaceutice ; 

- eliminarea termenului de aplicare a unor prevederi tranzitorii 

până la data de 31 decembrie 2010; 

- modificarea unor dispoziţii privind perceperea taxelor sau 

sancţionarea contravenţiilor. 
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În acest sens, s-a elaborat un material de lucru care a şi fost pus 

la dispoziţia  membrilor comisiei. 

D-l.dep.farm.Ion Burnei, solicită cuvântul şi arată că nu mai 

este necesară prezenţa la dezbateri a reprezentanţilor Colegiului 

Farmaciştilor din România, deoarece în această şedinţă se va discuta pe 

articole şi se va trece la vot. 

D-l.dep.Petre Movilă, propune ca reprezentanţii Colegiului 

Farmaciştilor din România să formuleze un punct de vedere în scris. 

D-l.Liviu Fătu, consilier la Colegiul Farmaciştilor din România, 

solicită cuvântul şi arată că, în materialul de lucru, au apărut o serie de 

amendamente noi, care pot fi esenţiale pentru siguranţa sistemului sanitar. 

Domnia sa s-a pronunţat împotriva amendamentului de la art.6 alin.(3), 

art.10 alin.(9), eliminarea criteriului demografic prevăzut la art.12 precum 

şi a introducerii sistemului de distribuţie a medicamentelor prin oficine 

volante, prevăzut la art.13. Domnia sa arată că, Colegiul Farmaciştilor din 

România îşi menţine cele patru propuneri depuse. 

Asupra titlului Legii şi a art.I nu au fost formulate 

amendamente, fiind votate, în unanimitate, în forma adoptată de către 

Senat. 

Referindu-se la textul art.1, d-na.dep.Mihaela Ioana Şandru, a 

propus introducerea unui text care să definească oficinele, ca puncte de 

lucru care funcţionează în cadrul farmaciilor comunitare. 

Comisia a adoptat, în unanimitate acest amendament. 

Asupra alin.(11) din proiectul de lege nu au fost făcute 

intervenţii, acesta fiind adoptat în unanimitate, în forma prezentată de 

Senat. 

La art.2 alin.(1) din lege, d-na.dep.dr.Lucreţia Roşca şi 

dl.dep.Claudiu Ţaga, au depus un amendament care vizează eliminarea 

 3



din text a prevederilor prin care farmaciştii pot administra vaccinuri în 

condiţii prevăzute prin ordin al ministrului sănătăţii. 

D-l.Cristian Anton Irimie, intervine şi precizează că această 

prevedere este necesară numai în situaţiile de urgenţă, prevăzute prin 

ordin al ministrului sănătăţii. 

Amendamentul a fost respins cu 2 voturi pentru şi 10 împotrivă. 

La propunerea d-nei. dep.Mihaela Ioana Şandru, în textul lit.g), 

s-a introdus precizarea ca această administrare de vaccinuri se poate face 

„numai” în condiţiile prevăzute prin ordin al ministrului sănătăţii. 

Amendamentul a fost adoptat cu 11 voturi pentru şi 1 împotrivă. 

Asupra punctelor 3 - 7 din proiectul de lege, nu au fost 

formulate amendamente, fiind adoptate în forma prezentată de Senat, 

pct.3 - 6 cu unanimitate de voturi, iar pct. 7 cu 8 voturi pentru şi 4 

împotrivă. 

În continuare, d-l.dep.Claudiu Ţaga şi-a prezentat 

amendamentul depus, asupra art.6 alin.(3), prin care producătorii şi 

distribuitorii de medicamente nu pot înfiinţa farmacii, drogherii sau 

puncte de lucru. 

D-l.Cristian Anton Irimie, intervine şi precizează că, dacă acest 

amendament ar fi adoptat, vor urma sancţiuni din partea Comisiei 

Europene. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de d-l.dep.farm.Ion Burnei, 

care reaminteşte că acest amendament a fost adoptat de către Camera 

Deputaţilor în anul 2008, după care au urmat intervenţii şi reexaminarea 

legii, prin care textul propus a fost eliminat. 

Asupra alin.(1) al art.7 nu au fost formulate amendamente, fiind 

adoptat cu unanimitate de voturi în forma prezentată de Senat. 
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Referindu-se la alin.(2) al aceluiaşi articol, d-l.dep.farm.Ion 

Burnei, propune eliminarea, având în vedere că prevederile nu fac 

obiectul legii.  

Această opinie a fost susţinută şi de către d-l.dep.prof.dr.Ştefan 

Drăgulescu şi d-l.dep.dr.Stelian Eftimie Ghiţă, precizând că formularea 

nu este clară şi este restrictivă. Cu 8 voturi pentru, 1 împotrivă şi 3 

abţineri, alin.(2) al art.7, a fost eliminat. 

Asupra art.8 şi art.9, nu au avut loc intervenţii, fiind adoptate în 

unanimitate, în forma prezentată de Senat. 

În continuare, discuţiile s-au axat pe marginea articolului 10. 

Asupra alin.(1) – (4) nu au fost formulate amendamente, fiind adoptate, în 

unanimitate, în forma prezentată de Senat.  

La alin.(5) – (7) din proiectul de lege, dl.dep.Claudiu Ţaga a 

propus reducerea termenelor la 45, 15 respectiv 15 zile, având drept 

motivare mărirea operativităţii. Cu 3 voturi pentru, 7 împotrivă şi 2 

abţineri, amendamentele au fost respinse, Ministerul Sănătăţii, motivând 

că, din practică,  termenele propuse nu sunt suficiente. 

Asupra alin.(8) şi (9) nu au fost formulate amendamente, fiind 

adoptate în unanimitate în forma prezentată de Senat. 

Articolul 10 a fost adoptat, cu 10 voturi pentru şi 2 abţineri, în 

forma prezentată de Senat. 

Referindu-se la alin.(2) al art.11, dl.dep.Claudiu Ţaga, propune 

abrogarea.  

Reprezentantul Ministerului Sănătăţii dl.Cristian Anton Irimie, 

menţionează că această evidenţă este necesară, regăsindu-se la nivelul 

Colegiului Farmaciştilor din România. 

Cu 3 voturi pentru, 8 împotrivă şi 1 abţinere, amendamentul a 

fost respins, textul fiind adoptat în forma prezentată de către Senat. 
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Dl.dep.farm.Ion Burnei şi d-na.dep.dr.Cristina Dobre, propun 

renunţarea la criteriul demografic, prin abrogarea art.12. 

Dl.Cristian Anton Irimie, subliniază din nou că eliminarea 

criteriului demografic ar reprezenta sancţiuni din partea Comisiei 

Europene. 

Cu 5 voturi pentru şi 7 împotrivă, amendamentul a fost respins. 

Asupra alin.(2) al aceluiaşi articol nu au fost formulate 

amendamente. 

În continuare, s-a trecut la examinarea amendamentului             

d-nei.sen.Minerva Boitan şi dl.sen.dr.Liviu Câmpanu, prin care se 

propune introducerea distribuţiei de medicamente prin unităţi 

farmaceutice mobile , în cuprinsul unui nou alineat (21). Amendamentul a 

fost respins cu unanimitate de voturi. 

La alin.(3) al art.12, Ministerul Sănătăţii şi-a însuşit propunerea 

de reformulare înaintată de Colegiul Farmaciştilor din România. Cu 7 

voturi pentru, 1 împotrivă şi 2 abţineri, amendamentul a fost adoptat. 

Cu 8 voturi pentru şi 2 abţineri, art.12 a fost adoptat cu 

amendamentul de la alin.(3). 

În cadrul discuţiilor asupra  art.13, cu 4 voturi pentru, 5 

împotrivă şi 1 abţinere, au fost respinse amendamentele d-nei.dep.Rodica 

Nassar precum şi ale Comisiei pentru industrii şi servicii, care vizează 

înfiinţarea de oficine volante/mobile. Respingerea a fost motivată de 

faptul că nu se poate asigura un transport şi un control corespunzător al 

medicamentelor ce urmează a fi distribuite. 

La propunerea d-nei.Mihaela Şandru s-a reformulat alin.(2) al 

art.13, pentru claritatea textului. 

Asupra punctelor 15 – 21 din proiectul de lege, nu au fost 

formulate amendamente, textele fiind adoptate cu unanimitate de voturi. 
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La lit.f) a art.23, d-na.dep.Graţiela Gavrilescu a propus 

înlocuirea sintagmei „decesul titularului autorizaţiei” cu sintagma 

„decesul farmacistului şef”. Amendamentul a fost aprobat cu 8 voturi 

pentru şi 2 abţineri. 

Asupra punctelor 23 – 27, nu au fost formulate amendamente, 

textele fiind adoptate cu unanimitate de voturi. 

De asemenea, tot cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 

menţinerea alin(1) al art.31. 

Asupra art.32 şi art.33, nu au fost formulate amendamente, 

textele fiind adoptate cu unanimitate de voturi. 

În continuare, Comisia a aprobat, în unanimitate, ca la art.37 să 

se introducă o nouă literă, lit.e), care va conţine textul lit.d) de la art.39, 

de unde va fi eliminată.  

Asupra art.38 nu au fost formulate amendamente, textul fiind 

aprobat, în unanimitate în forma adoptată de Senat. 

Asupra punctelor 34 – 36, nu au fost formulate amendamente, 

textele fiind adoptate în forma prezentată de către Senat. 

La art.44 alin.(2) lit.a),  textul a fost reformulat, în conformitate 

cu amendamentul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, prevăzându-se 

diminuarea amenzii de la 1000 la 100 lei. 

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat art.44, cu 

amendamentul prezentat mai înainte. 

Asupra art. II - IV nu au fost formulate amendamente, fiind 

adoptate în forma prezentată de Senat.  

După art. III a fost introdus un nou articol, art.IV, prin care, în 

tot cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Sănătăţii Publice”  va fi înlocuită 

cu sintagma „Ministerul Sănătăţii”,  art. IV din proiectul de lege devenind 

art. V. 
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În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, cu 7 voturi pentru şi 3 abţineri, să supună plenului Camerei 

Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru 

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

228/2009), cu amendamentele care vor face obiectul raportului Comisiei. 

 

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. 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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