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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe . 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei care supune la vot ordinea de zi. 

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra propunerii legislative „Legea farmaciei”          

( PLX 483/2006). 

2. Dezbateri asupra propunerii legislative privind vânzarea 

spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-

teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se 

desfăşoară activităţi conexe actului medical ( Plx 471/2007). 

 

La primul punct al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea 

propunerii legislative „Legea farmaciei” ( Plx 483/2006), respinsă de Senat 

în şedinţa din 11 mai 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, prin 

această iniţiativă legislativă se propun, în principal, următoarele: 

- reglementarea într-o manieră clară şi coerentă a activităţii 

farmaciilor din România printr-o lege care să asigure funcţionarea acestui 

sector, în acest fel creându-se un echilibru între farmaciile independente şi 

lanţurile de farmacii; 

- reglementări cu privire la activitatea farmaciilor publice, a 

farmaciilor de spital şi a drogheriilor; 

- reglementarea criteriilor profesionale pe care trebuie să le 

îndeplinească un farmacist şef; 

- reglementări cu privire la condiţiile de funcţionare a 

farmaciilor, orarul acestora, schimbarea sediului, transferul, întreruperea 

temporară şi încetarea activităţii farmaciei; 

- sancţiuni în cazul nerespectării regulilor impuse de această 

iniţiativă  legislativă. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion apreciază că reglementarea activităţii 

farmaciilor din România printr-o lege care să asigure funcţionarea acestui 

sector reprezintă un act necesar, în condiţiile în care, în prezent, activitatea 

farmaciilor este reglementată prin intermediul unor ordine de ministru, ceea 

ce creează nesiguranţă şi premizele unor decizii ce pot fi  suspicionate a se 

lua sub presiunea unor circumstanţe subiective. 

În continuare, domnia sa arată că proiectul legislativ prezent ţine cont 

atât de practica unor ţări din Uniunea Europeană , cât şi de situaţia din 

prezent a farmaciilor şi a pieţei farmaceutice din România. Proiectul 

legislativ urmăreşte să reglementeze într-o manieră clară şi coerentă 

activitatea farmaciilor, creând în acest fel un echilibru între farmaciile 

independente şi lanţurile de farmacii, încercând să încurajeze activitatea 
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farmaciştilor independenţi, ţinând însă cont de principiile concurenţei şi 

economiei de piaţă. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu arată că, în conformitate cu proiectul 

legislativ, farmaciile pot fi farmacii publice sau farmacii de spital. Proiectul 

legislativ defineşte şi reglementează,  de asemenea, activitatea drogheriilor. 

În ceea ce priveşte regimul proprietăţii, orice persoană fizică sau 

juridică poate înfiinţa o societate comercială care să aibă ca obiect de 

activitate servicii farmaceutice. Farmacia trebuie condusă însă de un 

farmacist şef, care trebuie să îndeplinească anumite criterii profesionale şi 

are dreptul de a conduce decât o singură farmacie. Farmacia nu poate 

funcţiona decât în prezenţa a cel puţin un farmacist, care îşi exercită personal 

profesiunea, neputând fi înlocuit  de o persoană de o altă profesiune. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că iniţiatorii 

propun păstrarea pentru o perioadă de timp a criteriului demografic, urmând 

ca el să fie desfiinţat la 1 ianuarie 2008. Criteriul demografic permite 

înfiinţarea unui număr maxim de farmacii astfel: în mediul urban, o farmacie 

se poate înfiinţa la minim 3000 de locuitori , iar pentru Bucureşti o farmacie 

se poate înfiinţa la minim 2500 de locuitori, la nivel de sector; în mediul 

rural, o farmacie se poate înfiinţa la minim 4000 de locuitori, în localităţile 

cu peste 4000 de locuitori şi maxim o farmacie în localităţile cu sub 4000 de 

locuitori. În plus, în mediul urban, se mai poate înfiinţa o farmacie în centre 

comerciale cu o suprafaţă mai mare de 3000 metri pătraţi. 

Proiectul legislativ reglementează , de asemenea, condiţiile de 

funcţionare a farmaciilor, orarul farmaciilor, schimbarea sediului, transferul, 

întreruperea temporară şi încetarea activităţii farmaciei, precum şi 

sancţiunile pentru farmaciile şi farmaciştii care nu respectă regulile impuse 

de proiectul legislativ. 



 4

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  solicită cuvântul şi arată că asupra 

propunerii legislative „Legea farmaciei” au fost formulate numeroase 

propuneri şi observaţii tehnice din partea Consiliului Legislativ, Ministerului 

Integrării Europene, Patronatului Farmaciştilor din România şi Asociaţiei 

Reţelelor de Farmacii din România. Având în vedere volumul deosebit de 

mare de informaţii care s-a acumulat, domnia sa propune centralizarea 

acestora sub forma unui material de lucru. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei reaminteşte că s-a 

solicitat un punct de vedere asupra propunerii legislative de la Ministerul 

Sănătăţii Publice şi este bine să se aştepte acest document, fără de care nu se 

poate finaliza raportul. Domnia sa informează membrii comisiei că s-a făcut 

un nou material de lucru pe baza primului material care cuprinde toate 

propunerile înregistrate la comisie. 

Este vorba de o sintetizare a propunerilor astfel încât amendamentele 

să poată fi îmbinate, precizează dl.dep.dr.Paveliu Sorin . 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  solicită cuvântul şi arată că nu se 

poate găsi o cale de mijloc ca să fie mulţumită toată lumea. De aceea, ar fi 

necesar ca propunerea legislativă să se discute pe baza principiilor cu care a 

fost de acord toată lumea. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel solicită să fie citite principiile care au fost 

stabilite după auidierile şi dezbaterile asupra propunerii legislative din 

şedinţa comisiei din 6 – 7.12.2006. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei dă citire listei care 

cuprinde aceste principii: 

I. Principii 

1. Echitate şi egalitate de şanse între diferite forme de proprietate 

privată asupra farmaciei. 
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2. Calitatea serviciilor oferite populaţiei. 

3. Libera competiţie. 

4. Transparenţă administrativă în înfiinţarea de farmacii. 

5. Creşterea accesibilităţii populaţiei din mediul rural. 

6. respectarea tendinţelor europene. 

II. Subiecte de dezbateri 

1. Acreditarea farmaciilor. 

2. Punctele de lucru. 

3. Drogherii 

4. Criterii de înfiinţare ale farmaciilor 

5. controlul farmaciilor 

6. Modul de adaos comercial/plată poe serviciu prestat. 

 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că asistenţa farmaceutică a 

populaţiei trebuie să fie asigurată de către farmaciile comunitare şi, în 

consecinţă, titlul legii trebuie să cuprindă cuvântul ”comunitară”. 

Comisia Europeană a decis în iunie 2006 trimiterea în judecată la 

Curtea Europeană de Justiţie a Italiei pentru restricţiile impuse farmaciilor 

prin legislaţia naţională, care nu sunt în concordanţă cu Articolele 43 şi 54 

ale Tratatului CE privitoare la libertatea de stabilire şi libera circulaţie a 

capitalului în Uniunea Europeană , mai precizează domnia sa . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că 

farmacia se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii:  

- principiul competenţei profesionale conform căruia, la baza 

organizării şi funcţionării farmaciei stă calificarea şi experienţa profesională 

a farmacistului,  
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- principiul răspunderii personale, conform căruia farmacistul are 

drept de decizie şi poartă întreaga răspundere a actelor sale din punct de 

vedere al actului profesional, 

- şi principiul independenţei profesionale a farmacistului conform 

căruia, farmacistul este independent din punct de vedere al actului 

profesional, putând să îşi exercite profesia ca angajat sau în mod 

independent. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin precizează că va solicita de la Consiliul 

Concurenţei un aviz conform pentru iniţiativa legislativă supusă dezbaterii.  

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu solicită cuvântul şi apreciază că existenţa 

drogheriilor în mediul rural este benefică. Lipsa farmacistului din farmacie, 

chiar temporară,  reprezintă un lucru periculos. În actuala etapă , criteriile 

demografice şi geografice sunt necesare. Domnia sa doreşte să cunoască de 

ce Consiliul Concurenţei este atât de exigent în acest domeniu. De 

asemenea, domnia sa doreşte să ştie de ce medicii veterinari pot vinde 

medicamente de uz uman, iar farmaciştii nu pot vinde medicamente de uz 

veterinar. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin intervine şi arată că, în opinia sa, farmacia nu 

este suficient controlată. Reclamaţiile referitoare la farmacii nu trebuie 

dirijate către alte organisme neprofesionale. Domnia sa a constatat un 

marketing agresiv promovat de către unele lanţuri de farmacii. La cursurile 

de perfecţionare se recomandă farmacistului să vândă cât mai multe 

medicamente şi dintre cele mai scumpe. De asemenea, domnia sa doreşte să 

ştie care este opinia distinşilor invitaţi faţă de statutul farmaciei ( SRL, SA, 

etc.). Totodată, domnia sa doreşte să fie informat de către Ministerul 

Integrării Europene şi Consiliul Concurenţei cu privire la îngrădirile asupra 

unor alte profesiuni liberale. 
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În opinia dl.dep.dr.Buşoi Cristian , dacă în Bucureşti s-ar forţa 

restricţiile demografice s-ar ajunge la interzicerea înfiinţării de noi farmacii. 

Personal, domnia sa se declară un adept al respectării tendinţelor europene şi 

îşi exprimă regretul că Ministerul Sănătăţii Publice nu are încă un punct de 

vedere bine conturat. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 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. 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. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  consideră că, referitor la înfiinţarea 

farmaciilor, se impune menţinerea celor două criterii: criteriul demografic şi 

cel teritorial. Potrivit primului criteriu trebuie să se evalueze necesarul de 

servicii farmaceutice la nivelul fiecărei localităţi şi în funcţie de aceasta să se 

stabilească o anumită politică de gestionare a procedurii de înfiinţare a 

unităţilor farmaceutice, care să fie clară şi transparentă. Cel de-al doilea 

criteriu ar asigura o repartiţie echilibrată a unităţilor farmaceutice. Pe de altă 

parte, în opinia Consiliului Concurenţei şi a Ministerului Integrării 

Europene, restricţiile bazate pe criterii demografice şi teritoriale reprezintă 

atât bariere în calea libertăţii de stabilire ( contrare art.43 TCE ) cât şi măsuri 

anticoncurenţiale ( contrare art.81 – 86 TCE ), întrucât reduc numărul de 

prestatori şi, în consecinţă, posibilitatea de alegere a consumatorilor şi oferta 

ceea ce poate conduce la crearea de monopoluri locale. De asemenea 

contravine Legii concurenţei nr.21/1996, republicată deoarece limitează 

libertatea comerţului sau autonomia agenţilor economici. 
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Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că amendamentele propuse referitor la 

problema proprietăţii asupra farmaciei ( lanţuri de farmacii sau farmacii 

individuale ) prezintă două variante : Punctul de vedere al Patronatului 

Farmaciştilor din România se referă la existenţa unei farmacii individuale 

condusă de farmacist, iar punctele de vedere ale Ministerului Integrării 

Europene şi Consiliului Concurenţei face referire la ambele forme şi pune 

accentul pe nerestricţionarea numărului total al lanţurilor în raport cu 

farmaciile individuale şi a numărului maxim de farmacii care pot funcţiona 

în cadrul lanţului; restricţionarea constituie bariere în calea libertăţii de 

stabilire  conform Legii concurenţei nr.21/1996. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel apreciază că, 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 sanitare. Acest mod de 

control previne birocraţia şi suprapunerea de competenţe. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  consideră că diversificarea serviciilor 

furnizate prin intermediul farmaciei a fost motivată pentru o mai bună 

sustenabilitate economică. S-au făcut propuneri privind completarea cu o 

serie de alte activităţi ( eliberarea medicamentelor de uz veterinar, teste 

biochimice, etc.). 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 , în opinia 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , trebuie respectată 

Directiva 89/105/EEC care instituie, pentru statele membre, obligativitatea 
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de a reglementa o activitate transparentă şi clară de stabilire a preţurilor la 

medicamente. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune sistarea 

dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru a se primi punctul de vedere 

al Ministerului Sănătăţii Publice şi al Consiliului Concurenţei. De asemenea, 

propune ca membrii comisiei să înainteze propuneri concrete asupra 

articolelor din propunerea legislativă. 

Comisia hotărăşte, în unanimitate, amânarea dezbaterilor asupra 

propunerii legislative. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbateri asupra 

propunerii legislative privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului 

sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, 

precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical   

( Plx 471/2007), respinsă de către Senat în şedinţa din 6 iunie 2007, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că prezenta 

propunere legislativă are ca obiect de reglementare completarea alin.(5) al 

art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea 

spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ 

teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se 

desfăşoară activităţi conexe actului medical, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.236/2006. 

Iniţiatorul propune ca persoanele fizice şi juridice care au cumpărat 

cabinetele medicale să le poată vinde cu condiţia să fie păstrată destinaţia 

acestora. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune 

respingerea propunerii legislative întrucât, potrivit art.60 din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, dispoziţiile de modificare şi de completare se 

încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, 

identificându-se cu acesta, iar intervenţiile ulterioare de modificare sau de 

completare a acestora trebuie raportate tot la actul de bază. 

În cazul prezentei propuneri legislative, intervenţia de completare 

urmează a fi raportată la actul de bază şi anume la Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2005. 

Pe fond se constată că dispoziţia prevăzută a se încorpora ca alin.(5) la 

art.3 se regăseşte într-o redactare mai cuprinzătoare, în art.11 alin.(3) din 

ordonanţa de urgenţă, astfel cum a fost modificată prin art.1 pct.13 din 

Legea nr.236/2006. 

Sub acest aspect, prezenta propunere legislativă a rămas fără obiect. 

Supusă la vot , propunerea legislativă privind vânzarea spaţiilor 

proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu 

destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară 

activităţi conexe actului medical ( Plx 471/2007) este respinsă, în 

unanimitate, de comisie. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

  

 


