
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                     Nr. 28/ 139 / 7 mai 2009 
 
 

 

SINTEZA 
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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 06.05.2009 între orele 9,00-16,30 şi în ziua de 

07.05.2009 între orele 9,00-12,30,  având următoarea ordine 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. 

 

Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie au fost 

deschise de către doamna dep.Rodica Nassar, preşedintele 

comisiei, supunând la vot ordinea de zi, care a fost aprobată în 

unanimitate. 
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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 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. 

 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. 

 În principal, amendamentele propuse vizează: 

- 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. 

În acest sens, s-a elaborat un material de lucru care a-şi 

fost pus la dispoziţia  membrilor comisiei. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, cu majoritate de voturi să adopte 

amendamente asupra următoarelor articole: art.1, art.2 alin.(1) 

lit.g), art.12 alin.(3), art.13 alin.(2), art.23 lit.f), art.31 alin.(1), 

art.37 lit. e), art.39 lit.d), art.40, art.44 alin.(2) lit.a) şi art.IV text 

nou. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, cu majoritate de voturi, 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. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar   (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep. Ibram Iuseim (Grup Parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale), dl.dep.dr. Călin Potor(Grup Parlamentar al PD-

L),dl.dep.farm. Ion Burnei ( Grup Parlamentar al PSD + PC 

),dna.dep.dr. Cristina Elena Dobre      ( Grup Parlamentar al PNL ), 
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dl.dep.dr. Cristian Horia ( Grup Parlamentar al 

PNL),dl.dep.prof.dr. Iosif-Ştefan Drăgulescu(Grup Parlamentar al 

PD-L),dna.dep.ing. Graţiela Leocadia Gavrilescu(Grup 

Parlamentar al PNL), dl.dep.dr. Stelian Ghiţă Eftemie (Grup 

Parlamentar al PD-L),dl.dep.dr.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup 

Parlamentar al PD-L), dl.dep.ing. Petru Movilă ( Grup Parlamentar 

al PD-L), dl.dep.prof.dr. Florian Popa ( Grup Parlamentar al PSD + 

PC ), dna.dep. Lucreţia Roşca ( Grup Parlamentar al PSD + PC), 

dl.dep. Claudiu Ţaga ( Grup Parlamentar al PNL ),dl.dep. Samoil 

Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.dr. Tudor Ciuhodaru ( 

Grup Parlamentar al PSD + PC), dna.dep.conf.dr. Sonia-Maria 

Drăghici ( Grup Parlamentar al PSD + PC ) şi  dl.dep. Derzsi Ákos 

( Grup Parlamentar al UDMR ) şi dna.dep. Şandru Mihaela Ioana 

( Grup Parlamentar al PD-L). 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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