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PROCES VERBAL 
al şedinţei  comisiei din zilele de 6 şi 7.12.2006 

 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţi . 

La lucrările comisiei participă ca invitat dl.Ervin Szekely, secretar de 

stat, Ministerul Sănătăţii Publice . 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei  care supune la vot ordinea de zi. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2006 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru 

abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar ( PLX 

825/2006). 

2. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea 

art.272, alin.(2) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( Plx 876/2006). 
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3. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea 

art.385, alin.(1) şi (7) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 875/2006). 

4. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea  Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 

877/2006). 

5. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea  art.385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 861/2006). 

6. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea  Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 

860/2006). 

7. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative „Legea 

farmaciei”(Plx 483/2006). 

8. Diverse. 

9. Studiu individual. 

 

În deschiderea lucrărilor comisiei, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei atenţionează asupra faptului că, iniţiativele legislative 

înscrise la punctele 1 – 6 din ordinea de zi, au un obiect comun de 

reglementare, respectiv modificarea şi/sau completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii. 

Domnia sa îşi exprimă regretul privind neonorarea invitaţiei la 

dezbateri a iniţiatorilor acestor propuneri legislative, excepţie făcând 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  şi dl.dep.dr.Nechita Aurel . 

Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
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privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din 

alte acte normative în domeniul sanitar ( PLX 825/2006), a fost adoptat de 

către Senat în şedinţa din 1 noiembrie 2006, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , 

asigurările sociale de sănătate din România reprezintă principalul sistem de 

finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de 

servicii de bază. 

Pe baza unor acte normative adoptate în anii anteriori, din bugetul 

Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt finanţate o serie 

de cheltuieli şi acţiuni care nu se concretizează direct în servicii medicale şi 

care grevează bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate . 

Având în vedere că prin Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, la Titlul XI s-a prevăzut instituirea unor contribuţii care 

se constituie ca venituri proprii în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice , 

sunt necesare măsuri imediate pentru suportarea cheltuielilor menţionate din 

aceste surse, precum şi pentru completarea sumelor necesare finanţării şi 

derulării programelor naţionale de sănătate, cuprinse în bugetul Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate . 

Având în vedere obiectivele comune ale Ministerului Sănătăţii Publice 

şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru realizarea politicii 

naţionale de sănătate publică, susţinerea financiară a programelor naţionale 

de sănătate cu scop curativ este absolut necesară, ţinând cont că în cadrul 

acestora sunt tratate afecţiuni cu impact major asupra stării de sănătate a 

populaţiei, precum HIV/SIDA , TBC, diabet zaharat, afecţiuni oncologice, 
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insuficienţă renală cronică. Întreruperea medicaţiei specifice determină 

costuri suplimentare pentru reluarea tratamentului. 

Deosebit de cele menţionate, s-a preconizat şi modificarea alin.(4) al 

art.298 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

referitoare la Comisia de arbitraj în sensul că organizarea şi funcţionarea 

acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , eliminându-se 

referirile la ordinul ministrului justiţiei deoarece Ministerul Justiţiei nu are 

atribuţiuni pentru stabilirea criteriilor de atestare propriu-zisă a arbitrilor din 

componenţa Comisiilor de arbitraj. 

Totodată, se impune modificarea art.863 lit.e) din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii pentru asigurarea premizelor  

introducerii cardului european, la data intrării României în Uniunea 

Europeană , având în vedere principiul liberei circulaţii a persoanelor. 

Astfel, dispoziţiile legale cu privire la cardul european urmează a intra în 

vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană . 

Având în vedere modificările impuse urmare a principiilor mai sus 

menţionate, a fost necesară corelarea articolelor din întregul act normativ. 

Referindu-se la propunerea legislativă pentru modificarea art.272, 

alin.(2) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( Plx 876/2006), respinsă de către Senat în şedinţa din 9 noiembrie 

2006, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei precizează că, în 

România, potrivit legislaţiei muncii, există posibilitatea asocierii salariaţilor 

în organizaţii sindicale. În conformitate cu legile în vigoare, sindicaliştii au 

dreptul de  a fi reprezentaţi în consiliile de administraţie ale instituţiilor unde 

lucrează. Potrivit Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, din 

consiliile de administraţie ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale 
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caselor judeţene de asigurări nu pot face parte decât persoane care au studii 

superioare. Deoarece nu toţi sindicaliştii sau liderii de sindicat au studii 

superioare se încalcă dreptul sindicaliştilor de a fi reprezentaţi în consiliile 

de administraţie şi, în aceste condiţii, este absolut necesar să se corecteze 

această omisiune legislativă. 

Domnia sa precizează că, prin emiterea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 72/2006, aflată în dezbatere, această omisiune legislativă a 

fost corectată prin abrogarea prevederilor de la lit.d) a art.272 din Legea 

nr.95/2006. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, respingerea propunerii legislative pentru modificarea art.272, 

alin.(2) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( Plx 876/2006) ca fiind rămasă fără obiect. 

După cum arată, în continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei propunerea legislativă pentru modificarea art.385, 

alin.(1) şi (7) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(Plx 875/2006),  propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea  

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 877/2006),  

propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea  art.385 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 861/2006) şi 

propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea  Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 860/2006) au ca obiect comun de 

reglementare modificarea şi completarea art.385 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, în sensul modificării dispoziţiilor 

referitoare la pensionarea medicilor. 

După cum reiese din expunerea de motive la propunerea legislativă 

pentru modificarea art.385, alin.(1) şi (7) din Legea nr.95/2006 privind 
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reforma în domeniul sănătăţii (Plx 875/2006) respinsă de către Senat în 

şedinţa din 9 noiembrie 2006, în România, potrivit legislaţiei în vigoare, 

vârsta de pensionare diferă. În Legea nr.95/2006 privind reforma din 

domeniul sănătăţii, vârsta de pensionare a fost redusă la 57 de ani pentru 

femei şi 62 de ani pentru bărbaţi . Această prevedere creează o serie de 

probleme, în special în mediul rural în care se constată o lipsă acută de 

medici iar prin aplicarea Legii nr.95/2006, numărul medicilor scade şi mai 

mult. În plus, în ţările Uniunii Europene, vârsta de pensionare creşte gradual. 

Mai mult, prin pensionarea forţată a medicilor, se împiedică descentralizarea 

sistemului sanitar românesc. 

Prin prezenta iniţiativă legislativă se propune ca vârsta minimă de 

pensionare a medicilor să crească la 65 de ani, indiferent de sex. Totodată, 

medicii se pot pensiona, la cerere, în conformitate cu prevederile Legii 

nr.19/2000. 

Referindu-se la propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea  Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 

877/2006) , respinsă de către Senat în şedinţa din 9 noiembrie 2006, 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  arată că modificarea prevederilor legate de vârsta 

de pensionare, aliniindu-le cu cele din sistemul public de pensii, cu ocazia 

asumării răspunderii guvernului pe pachetul de legi privind reforma în 

domeniul sănătăţii, a pus un număr important de medici în situaţia, complet 

neaşteptată de a fi pensionaţi imediat , prin desfacerea contractului 

individual de muncă. Pe de altă parte, politica de personal medical cu studii 

superioare nu a avut în vedere înlocuirea unui număr de câteva mii de medici 

de diferite specialităţi, toţi cu o bogată experienţă, cu personal similar tânăr, 

competent, gata să preia sarcinile noi de calitate impuse de reforma sanitară. 
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În momentul de faţă , sistemul medical se confruntă cu un exod al 

medicilor tineri, în general după ce au terminat rezidenţiatul, spre ţări 

europene sau în SUA, numărul tinerilor absolvenţi ce intră în sistemul 

medical românesc fiind mult inferior numărului de absolvenţi ai facultăţilor 

de medicină, de stat sau private. Personalul medical cu studii superioare este 

în general îmbătrânit, întinerirea acestuia fiind o problemă de atractivitate 

materială şi de condiţii de lucru, aspecte la care România este încă destul de 

deficitară. 

Dacă dispariţia bruscă a unui număr de medici specialişti din spitale 

va crea un tip de probleme, cu repercusiuni asupra pacienţilor ce vor fi 

obligaţi să recurgă poate la specialişti din alte localităţi, plecarea unor 

medici de familie va ridica fără doar şi poate mari probleme birocratice şi 

mai ales de îngrijiri medicale primare, cu consecinţe grave pentru asiguraţi. 

În acest sens, iniţiatorii propun ca medicii să se pensioneze la vârsta 

de 60 de ani femeile şi 65 de ani bărbaţii. Aceste persoane se pot pensiona, 

anticipat, la vârstele prevăzute în Legea nr.19/2000, conchide domnia sa . 

După cum arată dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  , în calitate de iniţiator al 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  art.385 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 861/2006), respinsă de 

către Senat în şedinţa din 9 noiembrie 2006, măsura prevăzută în pachetul de 

legi privind reforma în sănătate, de a scădea vârsta de pensionare de la 65 de 

ani aşa cum era prevăzut în Legea nr.306/2004, la 62 şi respectiv 57 de ani 

contravine prevederilor similare existente în Uniunea Europeană care prevăd 

vârsta de pensionare de 65 de ani, fără discriminare între bărbaţi şi femei. 

Art.385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

nu ţine cont de lipsa acută de specialişti şi de medici de familie punând astfel 

în primejdie asigurarea asistenţei medicale a populaţiei. 
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Propunerea legislativă prezentată, arată în continuare 

dl.dep.dr.Nechita Aurel , dă posibilitatea medicilor de a continua activitatea 

medicală până la vârsta de 65 de ani, indiferent de sex, cu excepţia doctorilor 

în medicină care pot rămâne în activitate până la vârsta de 70 de ani, cu 

îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. Astfel, vârsta de pensionare a 

medicilor femei va fi aceeaşi cu cea a medicilor bărbaţi. 

Propunerea legislativă prezentată dă posibilitatea medicilor de familie 

care au domiciliul în mediul rural şi care îşi exercită profesia în localitatea 

de reşedinţă sau în localităţi din mediul rural limitrofe să îşi poată continua 

activitatea după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual 

eliberat de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Colegiul Medicilor din 

România , pe baza certificatului de sănătate. 

După cum arată dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  , prin propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea  Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (Plx 860/2006), respinsă de către Senat în 

şedinţa din 9 noiembrie 2006, se urmăreşte corectarea unei nedreptăţi 

apărute prin existenţa în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, respectiv art.467, care abrogă expres Legea nr.306/2004 privind 

exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea 

Colegiului Medicilor din România , cu toate modificările şi completările 

ulterioare. 

Iniţiatorii atenţionează că trebuie să se ţină seama de reglementările în 

materie ale Uniunii Europene care urmăresc respectarea principiilor de 

egalizare a vârstelor de pensionare între sexe şi creşterea graduală a vârstei 

de pensionare. În acest context, reamintim că în cadrul negocierilor tehnice 

cu privire la Capitolul II de negociere „Libera circulaţie a persoanelor” 

desfăşurate la Bruxelles la 6 octombrie 2003, s-a atras atenţia părţii române 
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asupra necesităţii înlăturării prevederilor discriminatorii care stabilesc vârste 

distincte de pensionare pentru bărbaţi şi femei. 

În acest sens, iniţiatorii propun ca nou text al art.385 vechiul text al 

art.16 din Legea nr.306/2004, care a fost abrogată. 

Referindu-se la cele patru iniţiative legislative care ca obiect 

modificarea şi completarea dispoziţiilor referitoare la pensionarea medicilor, 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea  art.385 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 861/2006) este cea mai completă 

şi răspunde integral cerinţelor actuale autohtone, în viziunea integrării 

europene. 

Aceiaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.dr.Luchian Ion şi de 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  . 

Comisia a aprobat, în unanimitate, formularea alin.(1), (11) (4) şi (7) 

ale art.385 din Legea nr.95/2006 care a făcut obiectul propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea  art.385 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (Plx 861/2006) şi care va fi introdusă cu 

ocazia examinării proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor 

dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar ( PLX 825/2006). 

Propunerea legislativă înglobează, în fond, marea majoritate  a 

prevederilor care fac obiectul celorlalte trei iniţiative legislative, subliniază 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . 

În continuare, discuţiile s-au axat asupra dispoziţiilor art.48 şi art.54 

alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.72/2006 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
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sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în 

domeniul sanitar . 

Lista programelor naţionale a fost aprobată prin hotărâre a 

Guvernului, precizează dl.dep.dr.Nechita Aurel . Prin Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.72/2006 aprobarea listei programelor de sănătate publică 

este lăsată la latitudinea ministrului sănătăţii publice. Suma care se alocă 

pentru aceste programe este mult prea mare pentru a fi aprobată printr-un 

simplu ordin de ministru, afirmă domnia sa . 

În opinia dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  , nu este normal ca veniturile 

extrabugetare, care reprezintă 10 % din bugetul sănătăţii, să fie puse la 

îndemâna ministrului sănătăţii publice. 

Dl.Ervin Szekely solicită cuvântul şi precizează că, prin intrarea în 

vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2006 se urmăreşte 

degrevarea Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate de o serie 

de cheltuieli şi acţiuni care nu se concretizează în servicii medicale. În 

cadrul dezbaterilor care au avut loc la Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2006 a fost susţinută în 

unanimitate. Proiectul de lege a fost respins în Plenul Senatului cu o 

diferenţă de 4 voturi datorită unei lupte politice şi ca o modalitate de protest 

privind modul de asumare a pachetului legislativ privind reforma în sănătate. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.72/2006 este un act normativ care 

participă la ridicarea nivelului calităţii actului medical, conchide domnia sa . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei se pronunţă, în 

continuare, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

72/2006 în forma emisă de către Guvern şi amendată cu dispoziţiile privind 

pensionarea medicilor, care au fost aprobate de către comisie. Procedura 

privind aprobarea listei programelor naţionale de sănătate publică prin 
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hotărâre a Guvernului este greoaie, impunându-se avize de la toate 

ministerele de resort. 

Ordonanţa în discuţie aduce elemente pozitive, apreciază 

dl.dep.dr.Luchian Ion . Problema este de a stabili dacă banii vor fi aprobaţi 

prin ordin al ministrului sănătăţii publice sau prin hotărâre a Guvernului. 

În teorie sună bine, arată dl.dep.dr.Paveliu Sorin  însă, în practică, 

prin ordonanţa de urgenţă se prevede consumarea unor sume enorme printr-

un simplu ordin de ministru. „Taxa pe viciu” adună la bugetul sănătăţii peste 

15.000 miliarde ROL prin care se finanţează programele de sănătate, pe baza 

unui ordin al ministrului sănătăţii publice, în timp ce , prin hotărâre a 

Guvernului, se alocă 300 miliarde ROL la fondul de rezervă al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate . Este vorba de o clară depăşire a 

abilităţilor unui ministru. În fapt, „taxa pe viciu” a fost introdusă prin 

încălcarea prevederilor Legii nr.500/2002 a finanţelor publice. 

Administrarea veniturilor proprii, rezultate din aplicarea „taxei pe viciu” se 

face, conform Legii finanţelor publice, prin hotărâre a Guvernului. Problema 

de fond este aceea că, prin contestarea procedurii prevăzute de Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 72/2006 se poate distruge „taxa pe viciu”. Dacă se 

fac astfel de derogări, acestea trebuie să fie evidenţiate explicit şi să nu se 

afle în contradicţie cu alte dispoziţii, subliniază domnia sa . 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  intervine şi propune să se înainteze 

toate aceste probleme , spre examinare, la Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

Ordonanţa de urgenţă aduce multe lucruri bune, afirmă 

dl.dep.dr.Buşoi Cristian . Personal nu crede că o sumă atât de mare poate fi 

cheltuită printr-un ordin de ministru. Deoarece s-au ridicat mai multe 

chestiuni litigioase, domnia sa propune amânarea dezbaterilor pentru 
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viitoarea şedinţă a comisiei, pentru a se oferi posibilitatea domnilor deputaţi 

să depună amendamente. 

Ordonanţa de urgenţă este în vigoare, precizează 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . În aceste condiţii 

discuţiile se pot amâna. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel , dl.dep.dr.Luchian Ion şi dl.dep.dr.Paveliu 

Sorin susţin amânarea dezbaterilor şi propun depunerea anticipată a 

amendamentelor, în scris. 

Comisia a hotărât, în unanimitate, amânarea dezbaterilor asupra 

proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte 

normative în domeniul sanitar ( PLX 825/2006). 

Dl.Ervin Szekely solicită ca amendamentele să fie înaintate şi 

Ministerului Sănătăţii Publice , până luni 11.12.2006. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune şi comisia 

aprobă, în unanimitate, ca amendamentele asupra proiectului de lege să fie 

depuse până vineri, ora 14,00. 

La punctul 7 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative „Legea 

farmaciei” ( Plx 483/2006). 

Dl.dep.dr.Buşoi Cristian solicită cuvântul şi arată că asupra propunerii 

legislative „Legea farmaciei” au fost formulate numeroase propuneri şi 

observaţii tehnice din partea Consiliului Legislativ, Ministerului Integrării 

Europene, Patronatului Farmaciştilor din România şi Asociaţiei Reţelelor de 

Farmacii din România. Având în vedere volumul deosebit de mare de 

informaţii care s-a acumulat, domnia sa propune numirea unui raportor care 
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să centralizeze şi să sistematizeze aceste informaţii pentru a fi puse la 

dispoziţia membrilor comisiei. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei reaminteşte că s-a 

solicitat un punct de vedere asupra propunerii legislative de la Ministerul 

Sănătăţii Publice şi este bine să se aştepte acest document, fără de care nu se 

poate finaliza raportul. Domnia sa propune ca materialul de lucru, finalizat 

de raportor, să fie distribuit membrilor comisiei. 

Actualul text al materialului de lucru este foarte dificil, arată 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  . Domnia sa propune ca dl.dep.dr.Paveliu Sorin să 

întocmească un nou material de lucru, mai sintetic, care  să fie înaintat 

membrilor comisiei, precum şi Ministerului Sănătăţii Publice . 

Este vorba de o sintetizare a propunerilor astfel încât amendamentele 

să poată fi îmbinate, precizează dl.dep.dr.Paveliu Sorin . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază faptul că numai parlamentarii şi ministerele au dreptul de a 

depune amendamente. Propunerile pot fi însuşite şi depuse ca amendamente 

numai de către membrii comisiei. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că propunerea legislativă nu mai 

ridică probleme de fond. După elaborarea materialului de sinteză, acesta va 

fi distribuit membrilor comisiei care îşi vor exprima punctul de vedere şi îşi 

vor pune semnătura pe amendamentul respectiv. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  solicită cuvântul şi arată că nu se 

poate găsi o cale de mijloc ca să fie mulţumită toată lumea. De aceea, ar fi 

mai simplu să se aprobe nişte principii cu care să fie de acord toată lumea. 

Dezbaterile asupra propunerii legislative „Legea farmaciei” ( Plx 

483/2006) au fost amânate pentru viitoarea şedinţă a comisiei. 
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La punctul 8 al ordinii de zi , comisia a discutat şi alte probleme 

curente privind activitatea comisiei . 

 

La punctul 9 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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