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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 5, 6 şi 7 februarie 2019 

 

La lucrările comisiei din zilele de 5 şi 6 februarie 2019 sunt 
prezenţi 17 deputaţi , iar în ziua de 7 februarie 2019 sunt prezenţi 18 
deputaţi din totalul de 18  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. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2017 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei 
nr.266/2008 ( PLx 366/2017). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.32/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru 
finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (PLx 360/2018) – sesizare 
în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.4/2018 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008    
( PLx 579/2018). 
 
 

La primul punct al odinii de zi, membrii comisiei procedează la 
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii farmaciei nr.266/2008 ( PLx 366/2017) . 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii farmaciei nr.266/2008, în vederea implementării unui 



mecanism funcţional de asigurare a stocurilor adecvate şi continue de 
medicamente, precum şi îmbunătăţirea sistemului de autorizare, 
supraveghere şi control a asistenţei farmaceutice, prin introducerea unei 
prevederi conform căreia, inspecţia unităţilor farmaceutice se realizeză de 
către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. 
Totodată, se instituie dispoziţia conform căreia, în cazul unei sesizări sau 
ori de câte ori este nevoie Agenţia Naţională a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale poate interveni, în domeniul specific de 
competenţă, pentru efectuarea unui supracontrol. De asemenea, este 
modificată vechimea în specialitate necesară personalului de specialitate 
care are calitatea de a efectua inspecţii de la 8 la 2 ani, fiind introduse, 
totodată, şi noi sancţiuni. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 16 octombrie 2017. 

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 doi al odinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2018 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor 
contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (PLx 
360/2018) , sesizare în comun cu  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci . 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2011, în vederea punerii în concordanţă a 
actului normativ menţionat cu prevederile Legii nr.95/2006, astfel cum a 
fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.88/2017, precum şi reglementarea contribuţiilor pentru medicamentele 
pentru care au fost emise decizii de intrare condiţionată în Lista de 
medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.720/2008. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 4 iunie 2018. 

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 trei 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) . 

 2



Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele 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 
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. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea de amânare a 
proiectului de lege pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, propunerea 
de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 
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