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La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

Domnul Cristian-Anton Irimie – Secretar de stat în Ministerul 

Sănătăţii; 

Doamna Elena Popescu – Vicepreşedinte Colegiul Farmaciştilor 

din România 

Domnul av.Liviu Fătu – Consilier la Colegiul Farmaciştilor din 

România 

Doamna Ioana Cacovean – Preşedintele Patronatului 

farmaciştilor din România 

Doamna farm.Aurora Toma – reprezentant al Patronatului 

Farmaciştilor din România 

Doamna farm.Maria Stratulat – Preşedintele Patronatului 

Farmaciştilor din Galaţi. 
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Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu 19 voturi pentru, următoarea ordine de zi: 

 1. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru modificarea  

şi completarea  Legii farmaciei nr. 226/2008 (PL-x 228/2009), adoptat de 

către Senat în şedinţa din 8 aprilie 2009, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

2. Diverse. 

3. Studiu individual. 

 

Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie sunt deschise de către 

doamna dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, supunând la vot ordinea 

de zi, care a fost aprobată în unanimitate. 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, Comisia a procedat la dezbateri 

generale asupra proiectului de Lege pentru modificarea  şi completarea  

Legii farmaciei nr. 226/2008. 

D-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că proiectul 

de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii farmaciei 

nr.226/2008, intervenţiile legislative vizând stimularea deschiderii de 

farmacii în mediul rural şi asigurarea de servicii farmaceutice în zonele 

defavorizate, precum şi eliminarea criteriului demografic pentru mediul 

rural. Totodată, se propune reducerea numărului instituţiilor implicate în 

procedura de autorizare a farmaciilor şi organizarea activităţii de inspecţie 

farmaceutică. 

Având în vedere aspectele prezentate, propun, mai întâi, audierea 

punctului de vedere al instituţiilor implicate, respectiv Ministerul Sănătăţii şi 
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Colegiul Farmaciştilor din România după care, membrii comisiei sunt 

invitaţi să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale. 

 D-l.Cristian-Anton Irimie, secretar de stat în Ministerul 

Sănătăţii, arată că, intrarea în vigoare a Legii farmaciei nr.266/2008 a 

determinat numeroase dificultăţi de implementare, deoarece conţine 

prevederi contradictorii şi inaplicabile.  

În adresa nr.20656/27.04.2009, Ministerul Sănătăţii susţine proiectul 

de lege în forma adoptată de către Senat cu amendamentul privind 

eliminarea alin.(3) al art.12, deoarece procedura introdusă este greoaie şi 

excede competenţelor Ministerului Sănătăţii. 

Instituţiile şi asociaţiile profesionale implicate în procesul de 

autorizare, avizare, inspecţie, control şi sancţionare a unităţilor farmaceutice 

aparţin unor domenii administrative diferite şi nu au competenţe şi 

capacitate administrativă pentru a desfăşura activităţile atribuite prin lege 

sau se află în conflict de interese. 

Prevederile Legii farmaciei au creat imposibilitatea elaborării 

normelor de aplicare şi a soluţionării situaţiilor tranzitorii, până la momentul 

apariţiei legii, ducând la blocarea activităţii unităţilor farmaceutice. Astfel, 

tot mai multe farmacii vor ajunge la imposibilitatea de a mai funcţiona, în 

lipsa autorizaţiei de funcţionare, fapt care va duce la reducerea drastică a 

aprovizionării populaţiei cu medicamentele necesare. 

De asemenea, Legea farmaciei prevede înfiinţarea de farmacii 

comunitare în mediul rural pe baza criteriului demografic. Această prevedere 

contravine politicii de încurajare a înfiinţării de noi farmacii în mediul rural, 

care se confruntă de mult timp cu un deficit de aprovizionare a populaţiei cu 

medicamente. 

Prezentul proiect de lege propune, în principal, următoarele 

modificări: 
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- eliminarea criteriului demografic pentru mediul rural, (prevăzut 

de  lit.b)  alin.(1)  art.12); 

- reducerea numărului de instituţii implicate în procedura de 

autorizare a farmaciilor; 

- eliminarea prevederilor care presupun implicarea Colegiului 

Farmaciştilor din România atât în inspecţii cât şi în eliberarea avizului de 

oportunitate, fapt ce excede atribuţiile acestei organizaţii profesionale, cât şi 

pentru înlăturarea riscului de apariţie a conflictelor de interese; 

- corelarea prevederilor referitoare la răspunderea 

contravenţională, în sensul că aceeaşi persoană care efectuează acţiunile de 

inspecţie să fie în măsură să constate şi să sancţioneze contravenţiile; 

- eliminarea prevederilor referitoare la aprobarea tacită a 

drogheriilor, pentru evitarea eventualelor abuzuri; 

- introducerea obligativităţii elaborării normelor de aplicare a 

legii şi a unor norme tranzitorii pentru soluţionarea blocajului administrativ. 

În continuarea dezbaterilor, d-na.Aurora Toma, reprezentant al 

Patronatului farmaciştilor din România, menţionează că alături de cabinetul 

medical, farmacia reprezintă prima linie în domeniul prevenţiei şi tratării şi 

este parte  în activitatea de farmacovigilenţă. Domnia sa, se declară 

împotriva eliminării criteriului demografic la mediul rural, deoarece 

presiunea este pe localităţile adiacente oraşelor unde s-au înfiinţat cel puţin 

două farmacii, iar comunele mai îndepărtate au rămas fără puncte 

farmaceutice. Prin reintroducerea criteriului demografic, persoanele care 

doresc să înfiinţeze farmacii, vor fi obligate să se deplaseze către localităţile 

mai îndepărtate şi nu către localităţile adiacente oraşelor. 

D-na.Ioana Cacovean, preşedintele Patronatului Farmaciştilor din 

România, arată că, farmacistul este cel care are studiul şi noţiunile asupra 

medicamentului. Este necesar să se menţină un anumit model de 
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profesionalism. Domnia sa menţionează că, alături de medicul de familie, 

farmacistul este cel care vine în contact direct cu pacientul. 

D-l.av.Liviu Fătu, reprezentantul Colegiului Farmaciştilor din 

România, arată că, procesul de autorizaţie a trebuit suspendat, deoarece nu 

era foarte clar. Principiile de modificare a legii au fost elaborate de către 

Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Farmaciştilor din România. 

Domnia sa susţine că aceste modificări vor debloca procesul de autorizare, şi 

va garanta înfiinţarea şi funcţionarea farmaciilor şi în mediul rural. Colegiul 

Farmaciştilor din România a susţinut necesitatea unor criterii care să asigure 

o asistenţă farmaceutică şi în zonele în care aceasta lipseşte şi anume, 

continuitatea serviciului de asistenţă farmaceutică pe timpul nopţii; 

securizarea acestor servicii; şefii de farmacii să urmeze cursuri de 

perfecţionare; transparentizarea procesului de autorizare a farmaciilor. 

Colegiul Farmaciştilor din România susţine forma adoptată de către Senat. 

D-na.farm.Maria Stratulat, preşedintele Colegiului Farmaciştilor 

Galaţi, arată că este foarte important că se încearcă discutarea Legii 

farmaciei. Această lege trebuie să aibă în vedere orientarea profesiei de 

farmacist.  S-a pus un mare accent pe partea comercială. Numărul de 

farmacii de la oraş este acoperitor, însă nu există numărul necesar de 

farmacişti pentru aceste farmacii. Este necesară o raportare a condiţiilor din 

farmaciile din mediul urban către cele din mediul rural. Domnia sa 

menţionează că, deşi se vorbeşte foarte mult în ultimul timp despre 

descentralizare, Ministerul Sănătăţii arată că, de fapt, doreşte o centralizare 

excesivă, în propriul aparat, a tuturor activităţilor ce ţin de autorizare, 

inspecţie şi controlul farmaciilor. Acest lucru nu va îmbunătăţi situaţia 

actuală a sistemului farmaceutic, care va continua să se dezvolte haotic, fără 

a se ţine seama de nevoile reale ale populaţiei, prin necunoaşterea realităţilor 

din teritoriu. Avizul Colegiului Farmaciştilor din România, prin organizaţiile 
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sale judeţene trebuie să fie obligatoriu şi să joace un rol decisiv în 

autorizarea înfiinţării de farmacii pe raza judeţului căruia activează. 

D-na.Elena Popescu, vicepreşedinte al Colegiului Farmaciştilor din 

România, arată că nu pot fi introduse nici un fel de restricţii pentru 

deschiderea unei farmacii. Pentru o perioadă limitată, este bine să se păstreze 

criteriul demografic. Domnia sa menţionează că la ora actuală o treime din 

mediul rural este acoperită de farmacii. În Uniunea Europeană se va renunţa 

la criteriile care restricţionează înfiinţarea de farmacii. Domnia sa susţine 

proiectul de lege adoptat de către Senat. 

D-l.dep.Petru Movilă, intervine şi este de părere că pentru a se 

realiza o lege bună este necesar să se vină cu o poziţie negociată între 

Ministerul Sănătăţii, Colegiul Farmaciştilor din România şi Patronatul 

Farmaciştilor din România. 

D-na.dep.dr.Cristina Dobre, menţionează că trebuie respectate 

două criterii şi anume că, profesia de farmacist este o profesie liberală şi 

toată această lege este elaborată în beneficiul pacientului. Domnia sa se 

pronunţă împotriva restricţiei ca proprietarul de farmacie să fie farmacist. La 

ora actuală există farmacişti care nu au potenţial financiar pentru a-şi 

deschide o farmacie. Nu trebuie îngrădită această libertate a persoanei. 

Referitor la criteriul demografic, pacientul trebuie lăsat să-şi aleagă farmacia 

pe care o doreşte. Dacă se doreşte înfiinţarea de farmacii în mediul rural, 

acest lucru nu înseamnă ca cele din mediul urban să fie închise. Oamenii 

bolnavi sunt la fel şi în mediul urban şi în cel rural. 

D-na.Aurora Toma, arată că, prin pregătirea şi jurământul depus, 

menirea farmacistului este de a lucra în interesul omului bolnav. 90% dintre 

farmacişti aplică acest principiu. Pentru ca bolnavul să aibă acces la 

medicamente sunt necesare farmacii şi în zonele rurale. Accesibilitatea 

oamenilor la medicamente trebuie să crească în mod egal. 
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D-na.dep.conf.dr.Sonia Drăghici, apreciază în mod deosebit rolul 

pe care îl deţine farmacistul în societate. Domnia sa enunţă câteva aspecte  

de care trebuie să se ţină seama şi anume că, farmaciile nu trebuie să fie un 

loc în care se face comerţ cu medicamente; farmacovigilenţa face din 

farmacist să nu mai fie ceea ce trebuie; obţinerea autorizaţiei se face foarte 

anevoios; procedura de revenire la autorizaţie, după expirare sau pierdere, 

este destul de dificilă; populaţia din mediul rural este defavorizată. 

Comercializarea pe bază de reţetă se poate face şi de către o persoană care 

nu este de profesie farmacist. 

D-l.dep.farm.Ion Burnei, punctează faptul că, dacă Ministerul 

Sănătăţii face politica de sănătate, tot acesta trebuie să emită şi autorizaţiile.  

Domnia sa este de acord în proporţie de 90% cu punctul de vedere al 

Senatului. În ţări ca Olanda, Bulgaria, Cehia, etc., nu se pune problema 

aplicării principiului demografic. 

D-l.dep.farm.Samoil Vâlcu, intervine şi menţionează faptul că, 

dacă nu exista criteriul demografic, la ora actuală nu s-ar fi deschis  nicio 

farmacie în mediul rural. 

D-na.dep.dr.Lucreţia Roşca, susţine că nu se poate face medicină 

fără existenţa farmaciilor. La ora actuală dispunem de  puncte de vedere din 

partea Ministerului Sănătăţii, Colegiului Farmaciştilor din România, 

Patronatului Farmaciştilor din România şi un proiect de  lege adoptat de 

către Senat. În aceste condiţii, va trebui să se ţină seama şi de directive ale 

Uniunii Europene în materie. Înfiinţarea farmaciilor în mediul rural nu este o 

problemă care ţine de lege. Este necesară menţinerea avizului de 

oportunitate. 

D-l.Cristian-Anton Irimie, mulţumeşte Comisiei pentru sănătate şi 

familie pentru sprijinul acordat privind susţinerea sistemului de sănătate şi 

menţionează că această lege trebuie promovată cât mai repede, deoarece, la 

ora actuală există sute de dosare depuse care nu pot primi avizul. 
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D-na.dep.Graţiela Gavrilescu, îşi exprimă nemulţumirea privind 

discriminarea ca proprietarul farmaciei să fie în mod obligatoriu de profesie 

farmacist. În România, ca şi în Uniunea Europeană, toate societăţile 

comerciale dispun de aceleaşi drepturi. 

D-l.dep.dr.Călin Potor, intervine şi menţionează că, dacă această 

lege nu este promovată cât mai rapid autorizaţiile de funcţionare nu vor 

putea fi emise iar  în mediul rural  nu va exista asistenţă farmaceutică.  

În finalul acestor dezbateri generale, d-na.dep.Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei, solicită membrilor comisiei ca, până la data de 

29.04.2009, să depună, în scris, amendamente motivate, urmând ca în cadrul 

viitoarei şedinţe să se procedeze la dezbaterea pe articole. 

 

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. 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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