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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din ziua de 1 octombrie 2019 

 

La lucrările comisiei din ziua de  1 octombrie 2019 sunt prezenți 

16 deputați din totalul de 19  membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii farmaciei nr.266/2008 ( PLx.579/2018). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului 

Prima casă, precum şi pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia 

(PLx.395/2019). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 

farmaciei nr.266/2008 (PLx.579/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.266/2008, republicată, în scopul simplificării 

procedurii de efectuare a inspecţiilor pentru autorizarea, mutarea 

punctului de lucru cu destinaţie de unitate farmaceutică, înfiinţarea 

oficinelor locale de distribuţie, introducerea activităţii de receptură sau de 

laborator, precum şi pentru reorganizarea spaţiului unităţilor 

farmaceutice, având în vedere importanţa strategică naţională a 
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funcţionării eficiente a sistemului de autorizare, supraveghere şi control a 

asistenţei farmaceutice a populaţiei. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 17 octombrie 2018. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat favorabil proiectul de Lege. 

În cadrul dezbaterilor este prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 

propunerea de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind 

unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă, precum şi 

pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia (PLx.395/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2009, iniţiativa legislativă 

vizând, în principal: redenumirea programului „Prima casă” în programul 

„O familie, o casă”, modificarea condiţiilor de eligibilitate ale 

beneficiarilor, în sensul ca, la data solicitării creditului garantat, veniturile 

nete lunare ale ficărui beneficiar individual sau ale beneficiarului 

împreună cu soţul sau soţia, după caz, să nu depăşească valoarea de 4.500 

lei. În ceea ce priveşte condiţiile financiare, avansul minim trebuie să fie 

de 5% din preţul de achiziţie al locuinţei sau din valoarea de construire a 

locuinţei, acesta reprezentând diferenţa dintre preţul de achiziţie al 

locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumărare sau valoarea din 

contractul de antrepriză şi finanţarea garantată. De asemnea, se propune 

ca, în cadrul Programului, să se acorde următoarele subvenţii: reducerea 

cu 0,5 puncte procentuale a ratei dobânzii creditului garantat pe toată 

durata Programului pentru familiile cu un singur copil, precum şi 

reducerea cu un punct procentual a ratei dobânzii creditului garantat pe 

toată durata Programului pentru familiile cu doi sau mai mulţi copii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 18 septembrie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


