
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie            Nr. 28/407 / 25 septembrie 2008 
 
 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din ziua de 23 septembrie  2008 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 23 septembrie 2008 între orele 14,00-19,00, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor, în fond, asupra propunerii 

legislative “Legea farmaciei” (Pl-x 483/2006). 

2. Dezbaterea  şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2008 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (PL-x 544/2008) – 

sesizare, în comun, cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a 

contului de execuţie al bugetului fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate şi a contului general al datoriei publice 
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aferente anului 2007 (PL-x 545/2008) – sesizare, în comun, cu 

Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

4. Diverse. 

5. Studiu individual.  

Lucrările comisiei au participat ca invitaţi reprezentanţi ai 

Ministerului Sănătăţii Publice şi ai Colegiului Farmaciştilor din 

România.  

Lucrările comisie au fost conduse 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 continuat 

dezbaterile asupra propunerii legislative “Legea farmaciei” (Pl-x 

483/2006).  

În urma dezbaterilor care au avut loc s-au desprins 

următoarele aspecte principale: 

- Activităţile privind vânzarea de produse cosmetice , 

produse parafarmaceutice , dispozitive, aparatură medicală, 

suplimente alimentare, articole destinate întreţinerii igienei 

personale, echipamente şi materiale destinate protecţiei sau 

îmbunătăţirii sănătăţii; produse destinate aromoterapiei şi cele 

destinate protecţiei împotriva bolilor cu transmitere sexuală sau cu 

acţiune contraceptivă pot fi efectuate şi de către  asistenţii medicali 
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de farmacie. Fac excepţie produsele homeopate care se  eliberează 

numai pe bază de prescripţie medicală; 

- Elaborarea Regulilor de Bună Practică Farmaceutică 

necesare pentru desfăşurarea activităţii farmaciei  sunt elaborate de 

Ministerul Sănătăţii Publice, după consultarea Colegiului 

Farmaciştilor din România; 

- Avizul de oportunitate se eliberează pe numele persoanei 

juridice şi al farmacistului şef de farmacie numai în baza avizului 

consultativ al Colegiului Farmaciştilor din România; 

- Autorizaţia de funcţionare  este eliberată  în termen de 15 

zile  în urma  unui raport de inspecţie efectuat de către direcţia 

generală farmaceutică şi aparatură medicală din Ministerului 

Sănătăţii Publice în termen de maximum 60 de zile ; 

- Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a farmaciei se 

va solicita certificatul profesional curent al Colegiului 

Farmaciştilor din România pentru farmacistul şef, respectiv al 

Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România pentru 

asistentul medical de drogherie; 

- Ministerul Sănătăţii Publice şi Autoritatea de Sănătate 

Publică au obligaţia să publice pe paginile  de web-uri proprii 

listele cu localităţile din judeţ unde se pot deschide farmacii; 

- Condiţiile de organizare şi funcţionare ale drogheriei se 

stabilesc prin ordin al Ministerului Sănătăţii Publice; 
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- Angajarea  de personal farmaceutic de specialitate, ce nu 

posedă drept de liberă practică, cu excepţia farmaciştilor şi 

asistenţilor medicali de farmacie aflaţi în perioada de stagiu, 

constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 

10.000 lei. 

De asemenea, constituie contravenţie şi se sancţionează cu 

amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei funcţionarea unei farmacii 

sau drogherii  fără autorizaţie de funcţionare, respectiv fără un 

raport favorabil de inspecţie farmaceutică. 

În urma dezbaterilor, comisia a aprobat, în unanimitate, 

amendamente care vizează următoarele articole: 

Art. 1, Art. 2 alin. (1) lit. e), f) şi g), alin. (2), alin. (3) şi alin. 

(6), Art. 3 alin. (1) şi alin. (2), Art. 4, Art. 5 alin. (2) şi alin. (3), 

capitolul II – titlul, Art. 6 alin (1) şi alin. (2), Art. 7, Art. 8 alin. (2), 

Art. 10 alin. (2) lit. b), lit. c), lit. d), lit. e), lit. i) - lit. k), alin. (3)-

(8), Art. 11, Art. 12 alin. (1), Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16 alin. 

(1)-(3), Art. 17-22, Art. 24-28, Art. 29 alin. (1), Art. 30-35, Art. 36 

lit. e), Art. 37-38, Art. 39 devenit art. 24 prin renumerotare, Art. 

25- text nou, Art. 40devenit art. 26 prin renumerotare, Art. 42-44 

devenite art. 27-29 după renumerotare, Art. 46 devenit art. 30 după 

renumerotare, Art. 47-50, Art. 52, Art. 54, Art. 55-57, Art. 58, Art. 

59-66. 
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Comisia a votat, în unanimitate, adoptarea propunerii 

legislative “Legea farmaciei” (Pl-x 483/2006) cu amendamentele 

aprobate care vor face obiectul raportului comisiei. 

 

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

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2008 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (PL-x 

544/2008) cu care este sesizată, în comun, cu Comisia pentru 

sănătate publică a Senatului. 

În urma analizei prezentului proiect de act normativ, 

secţiunea Ministerul Sănătăţii Publice nu beneficiază de  nici o 

suplimentare  a bugetului pentru sănătate, ci numai de redistribuiri 

în cadrul bugetului Ministerului Sănătăţii Publice şi Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

Astfel, se autorizează Ministerul Sănătăţii Publice să 

introducă în bugetul activităţilor finanţate integral din venituri 

proprii, la capitolul „Sănătate”, la titlul „Transferuri între unităţi 

ale administraţiei publice”, alineatul  „Acţiuni de sănătate” cu 

suma de 10.732 mii lei  prin redistribuire în cadrul prevederilor 

bugetare aprobate. 

 La capitolul „Sănătate”, Ministerul Sănătăţii Publice 

redistribuie  următoarele sume: 
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- 127 mii lei, de la titlul „Alte transferuri” alineatul 

„Programe  PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă” 

reprezentând  cofinaţarea de la bugetul de stat pentru programul 

PHARE 2006/018-147.05.01 „Sprijinirea reţelei naţionale de 

laboratoare medico-legale de detectare a drogurilor şi a 

metaboliţilor”, la titlul  „Transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice”, alineatul „Transferuri către instituţii publice”, pentru 

majorarea bugetului Institutului Naţional de Medicină Legală” 

Profesor Dr. Mina Minovici”, atât la venituri cât şi la cheltuieli 

prin introducerea titlului „Alte transferuri”, alineatul „Programe 

PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă”; 

- 225 mii lei de la titlul „Bunuri şi servicii” la titlul 

„Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 

„Transferuri din bugetul de stat către  bugetul Fondul naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate”. 

- De asemenea,  se autorizează Ministerul Sănătăţii Publice 

să introducă la capitolul „Sănătate”, la titlul „Alte transferuri”, 

alineatul „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat” 

suma de 1.200 mii lei care se asigură prin diminuarea  cu aceeaşi 

sumă a titlului „Active nefinanciare”. 

- Totodată, Ministerul Sănătăţii Publice, pentru plata 

lucrărilor executate în anul 2007, introduce fişele obiectivelor de 

investiţii „Centrală termică corp legătură şi şarpantă Spitalul 

Clujana”, judeţul Cluj şi „Sistematizarea incintei spitaliceşti a 
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Spitalului Clinic Judeţean Timişoara”, judeţul Timiş, cu asigurarea 

sumelor aferente prin redistribuirea’ de la fişa „Cheltuieli de 

expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările”. 

- Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate pe anul 2008 se suplimentează cu suma de 225 mii lei atât 

la partea de venituri la subcapitolul „Subvenţii  primite de bugetul 

Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate” cât şi la 

partea de cheltuieli la capitolul „Sănătate”, titlul „Bunuri şi 

servicii”. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2008 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (PL-x 

544/2008) în forma prezentată de Guvern. 

 

 La punctul al treilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la examinarea, în vederea avizării  proiectului 

de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 

bugetului de stat, a contului de execuţie al bugetului fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 

al datoriei publice aferente anului 2007 (PL-x 545/2008) cu care 

este sesizată, în comun, cu Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului. 
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 Contul general de execuţie a bugetului de stat şi contul de 

execuţie a bugetului Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate pentru anul 2007 au fost întocmite în conformitate cu 

prevederile art. 56 şi art. 57 din Legea  nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu completările ulterioare, pe 

baza situaţiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii 

principali de credite ai bugetului de stat , respectiv al bugetului 

Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a 

conturilor privind execuţia de casă prezentate de trezoreria statului. 

Execuţia bugetului de stat s-a asigurat pe structura bugetului 

aprobat pe anul 2007, respectiv execuţia veniturilor detaliată pe 

capitole, subcapitole şi paragrafe iar execuţia cheltuielilor pe părţi, 

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după 

caz. 

Sistemul asigurărilor sociale de sănătate a funcţionat în baza 

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

Bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate pe anul 2007 a fost aprobat prin Legea nr. 486/2006 

privind bugetul de stat pe anul 2007 modificat prin actele 

normative de rectificare a bugetului de stat pe anul 2007, 

menţionate mai sus. 

În prezentul proiect de act normativ se aprobă  contul anual 

de execuţie a bugetului Fondului  naţional unic de asigurări sociale 
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de sănătate aferent anului 2007, cuprinzând venituri în sumă de 

13.080,6 milioane lei,  cheltuieli însumă de 12.859,1 milioane lei 

care nu includ Fondul de rezervă în sumă de 118,9 milioane lei şi 

un excedent în sumă de 102,5 milioane lei. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de 

Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 

bugetului de stat, a contului de execuţie al bugetului fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 

al datoriei publice aferente anului 2007  (PL-x 545/2008) în forma 

înaintată de către Guvern. 

 

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

probleme privind activitatea comisiei. 

În vederea constituirii Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate într-un Centru Administrativ de Excelenţă, comisia a 

nominalizat pe dl.dep.Movilă Petru şi dl.dep.dr.Diaconescu 

Renică, în calitate de experţi externi, să facă parte  din Comisia de 

Evaluare a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

 Comisia a delegat 2 membrii (dl.dep.Movilă Petru şi 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ) pentru a se deplasa la Spitalul de 

Copii „Prof.dr.Victor Gomoiu” în vederea constatării gravelor  

deficienţe de management sesizate de personalul medical  într-un 

memoriu adresat comisiei. 
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Totodată, comisia a hotărât ca la următoarea şedinţă de 

comisie  să fie invitat corpul de control al Ministerului Sănătăţii 

Publice pentru a prezenta rezultatele controlului efectuat la Spitalul 

de Copii „Prof.dr.Victor Gomoiu”. 

Comisia a discutat sesizările primite de către unii membri 

Comisiei pentru sănătate şi familie cu privire la lipsa unui temei 

legal a examenului (concursului) pentru obţinerea gradului 

profesional de medic primar. 

A fost semnalat faptul că acest examen s-a organizat fără a 

exista un act administrativ în acest sens. De fapt, întregul examen 

se desfăşoară în baza unei simple comunicării de examen apărută 

în săptămânalul „Viaţa medicală”. 

Examenul de primariat urmează a se  susţine pe data de 29 

septembrie 2008. 

Întrucât petenţii solicită, în mod imperios, reintroducerea în 

legislaţia a gradului profesional de medic primar, precum şi 

amânarea examenului până la intrarea în legalitate, comisia a 

hotărât înaintarea unei adrese către domnul Cătălin Predoiu, 

ministrul justiţie, cu rugămintea  a comunica în scris, în timp util, 

având în vedere că examenul începe în data de 29 septembrie 2008 

punctul de vedere asupra acestei situaţii. 
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La punctul şase al ordinii de zi, comisia a procedat la studiu 

individual asupra proiectelor de legi şi propunerilor legislative 

înscrise în agenda comisiei. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi, 

neînregistrându-se absenţe: 

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-L), 

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

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PD-L) , 

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-L ) , 

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-L ), 

dl.dep.Burnei Ion                     (Grup Parlamentar al PSD), 

dl.dep. Ciontu Corneliu            (Grup Parlamentar al PC). 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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