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La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, fiind absent motivat 1 

deputat . 

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 proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2006 privind modificarea şi 

completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun (PLX 727/2006) ( prioritate legislativă 

Uniunea Europeană ). 

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2006 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii nr.61/1993 privind 

alocaţia de stat pentru copii (PLX 746/2006) . 

3. Diverse. 
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4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2006 privind modificarea şi 

completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun (PLX 727/2006), prioritate legislativă, 

adoptat de către Senat, în şedinţa din 5 octombrie 2006, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

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

de lege prevede măsuri care să determine reducerea numărului 

consumatorilor produselor de tutun, având în vedere că numărul fumătorilor 

din România a crescut , depăşind media europeană , ceea ce a dus la 

creşterea numărului persoanelor afectate de boli provocate de consumul 

produselor de tutun. 

Având drept suport juridic aspecte desprinse din legislaţiile comparate 

de la nivelul unor state europene ( de exemplu Spania, Italia, Suedia ) dar şi 

unele instrumente juridice internaţionale adoptate ( exemplu Convenţia 

cadru pentru controlul tutunului) ori a Organizaţiei Naţiunilor Unite              

( Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile copilului), proiectul se 

racordează inclusiv tendinţelor manifestate la nivel european, integrate 

politicii Uniunii Europene în domeniul protecţiei sănătăţii cetăţenilor 

europeni. 

În acest sens, o importanţă prioritară au o serie de documente 

relevante ale organismelor responsabile de la nivelul Uniunii, ce subliniază, 

în contextul legislaţiilor naţionale ale statelor membre, necesitatea 

interzicerii progresive a fumatului în spaţiile destinate publicului, precum 
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Concluziile Consiliului de Miniştri ai sănătăţii, reuniţi în cadrul Consiliului 

la data de 27 mai 1993 şi a miniştrilor sănătăţii din 19 iulie 1989, referitoare 

la interdicţia de a fuma în locurile accesibile publicului, Decizia 

nr.1786/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 

septembrie 2002 referitoare la adoptarea unui Program de acţiune 

comunitară în domeniul sănătăţii publice pentru perioada 2003 – 2008, 

coroborate cu Convenţia cadru a OMS privind lupta antitabac , de la Geneva 

din 21 mai 2003, asimilată acquis-ului comunitar, fiind opozabilă aşadar, 

statelor membre ale Uniunii Europene . 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru arată că proiectul de lege cuprinde o 

serie de prevederi privind definiţia nicotinei, ambalajului exterior, a foliei 

exterioare transparente pentru ambalarea pachetelor cu produse de tutun. De 

asemenea, Ministerul Sănătăţii Publice este obligat să transmită Comisiei 

Europene, anual şi ori de câte ori apar modificări, a listei laboratoarelor 

agreate pentru măsurarea conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de 

carbon , opinează domnia sa . 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan apreciază ca necesară introducerea în lege a 

unei menţiuni speciale privind transpunerea Directivei Consiliului şi a 

Parlamentului European nr.2001/37/CE. 

Domnia sa consideră că, între momentul aprobării actului normativ de 

transpunere şi termenul de intrare în vigoare, trebuie să existe un spaţiu de 

timp astfel încât să se poată pregăti implementarea.  

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că deoarece o parte din modificările 

propuse se referă la aspecte tehnice precum inscripţionarea şi marcarea 

pachetelor de ţigări, informaţii ce trebuie transmise Comisiei Europene 

necesită acest interval de timp care este indispensabil pentru ca noile 

prevederi să poată fi efectiv implementate; orice întârziere scade 

posibilitatea practică de aplicare. Restul prevederilor Directivei vor intra în 
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vigoare la 31 decembrie 2006. Neintroducerea în timp util a modificărilor 

menţionate poate afecta negativ modul în care este implementată Directiva 

menţionată. 

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

reglementare nu poate fi amânată deoarece, în lipsa introducerii 

modificărilor propuse, este posibil ca Directiva 2001/37/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului Europei să nu fie corect aplicată şi, deci, legislaţia 

europeană din domeniul controlului tutunului să nu fie complet transpusă la 

data aderării României la Uniunea Europeana. În plus, reglementarea trebuie 

sa fie aprobată cât mai curând pentru ca Legea nr.349/2002, cu modificările 

şi completările ulterioare, să poată fi implementată corect începând cu 31 

decembrie 2006. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu precizează că modificările propuse sunt în 

concordanţă cu prevederile Convenţiei Cadru pentru Controlul Tutunului, 

tratat internaţional ratificat de România. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei întreabă membrii 

comisiei dacă au intervenţii pe textul proiectului de lege; întrucât nu sunt 

intervenţii asupra articolelor domnia sa supune la vot adoptarea proiectului 

de lege. Comisia a votat, în unanimitate, admiterea fără modificări a 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.58/2006 privind modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun (PLX 

727/2006), în forma prezentată de Senat. 

 

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

procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2006 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
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148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PLX 746/2006), adoptat de 

către Senat în şedinţa din 12 octombrie 2006, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

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

de urgentă a Guvernului nr.148/2005, cu modificările ulterioare, are o serie 

de deficienţe privind necuprinderea anumitor categorii de persoane in 

prevederile ordonanţei de urgenţă, condiţionarea acordării stimulentului de 

acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, inexistenţa unor 

reglementări clare în ceea ce priveşte acordarea alternativă a indemnizaţiei 

pentru creşterea copilului şi a stimulentului lunar şi imposibilitatea efectuării 

plăţii drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.148/2005, cu modificările ulterioare, în conturile personale sau conturile 

de card  ale beneficiarilor. 

Aceste deficienţe au indus o stare accentuată de nemulţumire in rândul 

potenţialilor beneficiari, precum şi dificultăţi de aplicare de către direcţiile 

de muncă, solidaritate socială şi familie teritoriale. Din acest punct de 

vedere, categoria cea mai defavorizată o constituie persoanele care s-au 

asigurat în sistemul asigurărilor sociale tocmai pentru a beneficia de acest 

drept prevăzut de Legea nr.19/2000, cu modificările ulterioare şi care nu au 

mai beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului odată cu apariţia 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, cu modificările ulterioare. 

Din aceste considerente s-a impus modificarea de urgenţă a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005, fapt pentru care a fost 

elaborat proiectul de ordonanţă alăturat. 

În continuare, domnia sa apreciază că proiectul de lege trebuie aprobat 

în forma înaintată de Senat întrucât prevederile acestuia vor fi preluate de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 care a fost retrimis la 
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Comisia pentru muncă. 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu arată că prevederile proiectului de lege sunt 

bune întrucât clarifică anumite prevederi privind : 

- acordarea stimulentului, în sensul că acesta nu este condiţionat 

de acordarea indemnizaţiei, persoanele îndreptăţite putând opta fie pentru 

acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, fie pentru stimulentul 

lunar; 

- clarificarea situaţiei asistentului maternal profesionist, în sensul 

că acesta nu poate fi îndreptăţit să beneficieze de indemnizaţia pentru 

creşterea copilului întrucât renunţarea la drepturile prevăzute în alte acte 

normative ar însemna renunţarea la statutul de asistent maternal profesionist 

şi, implicit, la copiii pe care îi are în plasament; 

- reglementarea modalităţilor de plată a drepturilor prevăzute de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 şi prin cont de card; 

- reglementarea , în conformitate cu Directiva Consiliului 

Europei 96/34/CE, a posibilităţii ca după primele trei naşteri, părinţii să 

poată beneficia fiecare de un concediu pentru creşterea copilului, însă fără 

plata indemnizaţiei. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  arată că proiectul de lege propune şi 

modificarea Legii nr.61/1993 care reglementează: 

- acordarea alocaţiei de stat pentru copiii în vârstă de până la 18 

ani, inclusiv, fără a se condiţiona de participarea şcolară; 

- plăţile vor fi efectuate de către Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei pentru copiii preşcolari şi pentru cei care nu urmează nici 

o formă de învăţământ, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru 

copiii înscrişi la şcoală şi prin direcţiile generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului pentru copiii cu handicap; 

- acordarea alocaţiei de stat şi pentru tinerii care au împlinit 
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vârsta de 18 ani cu condiţia ca aceştia să urmeze cursurile învăţământului 

liceal sau profesional până la terminarea acestora; 

- modalităţile de plată a alocaţiei de stat pentru copii şi 

posibilitatea acordării unui comision pentru unităţile bancare în cazul în care 

plata se efectuează în cont curent personal; 

- menţinerea aceloraşi ordonatori de credite pentru plata alocaţiei 

de stat pentru copii. 

Domnia sa este pentru respingerea proiectului de lege deoarece 

conform punctului de vedere al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a 

Camerei Deputaţilor, aceste prevederi vor fi cuprinse în proiectul de Lege 

privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, care a fost 

retrimisă la comisie pentru raport suplimentar. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

adoptarea proiectului de lege, iar comisia a votat în unanimitate adoptarea 

proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.44/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului şi a Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PLX 

746/2006), în forma înaintată de Senat. 

 

La punctul trei comisia a discutat şi alte probleme curente privind 

elaborarea unor acte normative . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca pe ordinea de zi a şedinţelor din 

luna noiembrie să se introducă propunerea legislativă „Legea farmaciei” care 

a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 mai 2006. Cu această propunere 

legislativă comisia a fost sesizată în 22 mai 2006, dar a fost amânată 
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dezbaterea, la cererea Ministerului Sănătăţii Publice , deoarece se dorea 

elaborarea unui nou proiect de lege. 

Până în prezent acest proiect de lege nu a fost emis. 

Domnia sa propune ca pentru următoarea şedinţă să fie invitaţi la 

comisie pentru audieri Colegiul Farmaciştilor din România , Ministerul 

Integrării Europene, Direcţia farmaceutică din cadrul Ministerului Sănătăţii 

Publice , Consiliul Concurenţei şi asociaţiile profesionale din domeniu. 

Dezbaterea propunerii legislative trebuie să aibă caracter de urgenţă 

întrucât sunt discuţii contradictorii privind impunerea unor restricţii privind 

funcţionarea lanţurilor de farmacii; la întâlnirea cu reprezentanţii de la 

Bruxelles nu a existat un punct de vedere care să susţină varianta Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.152/1999. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion apreciază că farmaciile trebuie să fie plătite pe 

serviciul prestat indiferent că este vorba de farmacii individuale sau lanţuri 

de farmacii. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că, având în vedere că subiectul 

supus dezbaterii este litigios,  la şedinţa din perioada 7 – 9 noiembrie 2006 

urmează să se discute numai principii. La şedinţa din 14 – 15 noiembrie 

2006 va urma să se finalizeze aceste principii, iar la şedinţa din 21 – 22 

noiembrie 2006 să se dezbată propunerea legislativă. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion apreciază că o parte din invitaţi ( exemplu 

Consiliul Concurenţei) o să susţină lanţurile de farmacii deoarece patronii 

acestora au alte mijloace financiare comparativ cu farmaciştii individuali. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că nu doreşte discuţii anticipate, 

deoarece deciziile trebuie luate la finalul dezbaterilor. 

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

aspecte s-au discutat în comisie odată cu finalizarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 152/1999; ca urmare „este clar că nu putem restricţiona 
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înfiinţarea lanţurilor de farmacii dar trebuie găsite soluţii pentru o echitate 

între acestea şi farmaciile individuale”. 

Dl.dep.dr.Buşoi Cristian apreciază că este necesar să ne aliniem 

ţărilor din Uniunea Europeană, care urmează să ridice restricţiile de 

înfiinţare a farmaciilor. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion se pronunţă pentru elaborarea unei legi care să 

corespundă situaţiei din România. 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu consideră că trebuie audiaţi numai invitaţii 

care aduc argumente pertinente. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că trebuie găsită o soluţie echitabilă 

între lanţuri de farmacii/farmacii individuale. 

Dl.dep.dr.Buşoi Cristian arată că trebuie găsită o soluţie de echilibru 

deoarece liberalizarea totală ar distruge farmaciile individuale. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune stabilirea de către comisie a unui 

punctaj de dezbatere care va fi discutat cu invitaţii. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că dezbaterea în comisie a propunerii 

legislative s-a blocat datorită Ministerului Sănătăţii Publice . 

Dl.dep.dr.Buşoi Cristian menţionează că dezbaterea s-a blocat la 

cererea Ministerului Sănătăţii Publice , care a afirmat că elaborează un 

proiect de lege, pe care nu l-au mai iniţiat nici până în prezent. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  apreciază că nu trebuie restricţionate 

lanţurile de farmacii însă trebuie găsită o soluţie pentru a nu distruge 

farmaciile individuale. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă cum poate fi controlată, din punct de 

vedere financiar, activitatea farmaciilor; „sunt circuite ale banilor care nu se 

cunosc”. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  răspunde că această atribuţie aparţine  

inspectorului care are rang de secretar de stat. 
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Dl.dep.dr.Luchian Ion consideră că în România intră o serie de 

medicamente care nu au fost achiziţionate prin licitaţii. 

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

unei comisii de acreditare a farmaciilor care să funcţioneze în subordinea 

Ministerului Sănătăţii Publice . Această comisie urmează să stabilească 

criteriile de înfiinţare a farmaciilor . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune stabilirea, în prezenta şedinţă, a 

principiilor şi subiectelor de dezbatere care urmează să fie discutate cu 

invitaţii. Astfel, domnia sa  propune următoarele: 

I. Principii 

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

privată asupra farmaciei. 

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 dezbatere 

1. Acreditarea farmaciilor 

2. Punctele de lucru 

3. Drogherii 

4. Criterii de înfiinţare ale farmaciilor 

5. Controlul farmaciilor 

6. Modul de adaos comercial/plată pe serviciu prestat 

 

Un alt aspect discutat se referă la iniţierea propunerii legislative 

privind salarizarea personalului sanitar. 
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Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  propune să se solicite , spre studiu, 

grilele de salarizare ale salariaţilor din domeniul justiţiei, învăţământului, 

apărării . 

Un alt aspect discutat este cel privind greva Sindicatului Sanitas. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune discutarea protocolului încheiat în 

anul 2005 între Sanitas şi Ministerul Sănătăţii Publice care s-a dovedit a fi 

defavorabil pentru sistemul sanitar. Greva anunţată de Sanitas pentru 

următoarele zile se datorează faptului că Sindicatul Sanitas doreşte 

prelungirea acestui protocol şi care, în situaţia în care va fi semnat, va 

obstrucţiona reforma din sănătate. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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