
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor
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BIROULUI PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR,

Vă înaintăm , alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind

exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea

Colegiului Farmaciştilor din România, trimis Comisiei pentru sănătate şi

familie a Camerei Deputaţilor , în vederea reexaminării, la cererea

Preşedintelui României, în procedură de urgenţă , cu adresa

nr.262/2004/15.06.2004.

                   PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR,

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

sanatate



Parlamentul  României
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R A P O R T
asupra proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de farmacist,

precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din
România

1. Cu adresa nr. 262/2004/15.06.2004, Comisia pentru sănătate şi familie

a fost sesizată , în vederea reexaminării, la cererea Preşedintelui României,

cu dezbaterea , în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi

funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România   adoptat de Senat în

şedinţa din 14 iunie  2004, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.

Proiectul de lege, care  transpune prevederile Directivei sectoriale ale

Consiliului European nr.85/432 şi nr.85/433 cu modificările şi completările

ulterioare, dă o nouă dimensiune exercitării profesiei de farmacist, pe teritoriul

României. Proiectul de lege stabileşte câmpul de activitate al profesiei de

farmacist, condiţiile de exercitare a acesteia, precum şi aria persoanelor care au

dreptul de a exercita această profesie conform dispoziţiilor proiectului Directivei

Consiliului Europei nr.74/2001 cu privire la statutul rezidenţilor pe termen lung.

De asemenea, proiectul de lege cuprinde prevederi referitoare la organizarea şi

funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România , precum şi adaptarea la

noile cerinţe a răspunderii disciplinare a membrilor săi.



3

Faţă de cele prezentate mai sus, comisia propune Plenului Camerei

Deputaţilor aprobarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat în

şedinţa din 14 iunie 2004.

2. Proiectul de lege face parte din  categoria legilor organice, potrivit

prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constituţia României, republicată.

3. La lucrările comisiei din data de 16 iunie  2004 , din totalul de 16

membri, au fost prezenţi 15 deputaţi.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate.

4. Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituţia României, republicată

şi art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, astfel cum a fost modificat prin

Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, este de competenţa decizională a

Camerei Deputaţilor.

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune admiterea

proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

                  PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR,

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


