
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                  Nr. 28/367 / 29 august  2008 
 
 

PROCES VERBAL 
 

al şedinţelor comisiei din perioada 26-29 august 2008 
 

 
 

 La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi, neîregistrându-se 

absenţe. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: Dna Elena Popescu – 

vicepreşedintele Colegiului Farmaciştilor din România; dl.av. Liviu Fătu - 

Colegiul Farmaciştilor din România; dl. George Baicu – director Direcţia 

Farmaceutică din Ministerul Sănătăţii Publice; dl. Laurenţiu Mihai – director 

Direcţia Generală Relaţii Externe şi Afacerii Europene din Ministerul 

Sănătăţii Publice; dna Daniela Bădilă – director la Consiliul Concurenţei; 

dna Laura Florea - vicepreşedintele Asociaţiei Reţelelor de Farmacii din 

România; dna farm.pr. Daniela Enache – Agenţia Naţională a 

Medicamentului din România; dna farm.pr. Gabriela Ruja - Agenţia 

Naţională a Medicamentului din România. 

 

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

preşedintele comisiei, care supune la vot ordinea de zi. 

Comisia votează, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 
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  1.  Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar 

(PL-x 265/2008). 

2.  Dezbaterea proiectului  de Lege pentru completarea art.13 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte 

drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din 

sectorul sanitar (PL-x 304/2007). 

3. Dezbaterea propunerii legislative de modificare şi completare a 

Legii nr.125/2005 privind salarizarea personalului sanitar pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte 

drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din 

sectorul sanitar (Pl-x 324/2008). 

4. Dezbateri generale asupra propunerii legislative “Legea farmaciei” 

(Pl-x 483/2006). 

 

Lucrările comisie sunt deschise  de către dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei, care salută pe deputaţii prezenţi. 

După cum precizează domnia sa, în conformitate cu prevederile art. 

68 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, se constată că 

iniţiativele prevăzute la punctele 1-3 ale ordinii de zi  au un obiect comun de 

reglementare, respectiv de modificare şi completare a dispoziţiilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte 

drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din 

sectorul sanitar. 
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În consecinţă, în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (2) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor comisia va reţine proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2008 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare 

publice din sectorul sanitar (PL-x 265/2008) ca proiect de bază, pentru care 

se va întocmi un raport de aprobare, iar pentru celelalte 2 iniţiative 

legislative pe care acestea le conţin să fie considerate amendamente la 

proiectul propus spre adoptare. 

Referindu-se la Ordonanţa Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare 

publice din sectorul sanitar, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei, subliniază că în prezent, personalul contractual din sectorul sanitar 

este unul dintre cele mai  slab remunerate dintre bugetari deşi activitatea 

depusă este de importanţă strategică. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel solicită cuvântul şi precizează că, în funcţie 

de nivelul studiilor, începând cu data de 1 aprilie 2008, salariile de bază la 

limita minimă prevăzute în anexele I-IV au fost ierarhizate pe funcţii, grade 

şi trepte profesionale. 

Prin proiectul  de act normativ se preconizează  următoarele majorări 

salariale  de bază: cu 11% în două etape, cu 6% în aprilie 2008 şi cu 5% în 

octombrie 2008, iar pentru personalul TESA: cu 10% pentru personalul cu 

studii superioare, cu 15% pentru personalul cu studii superioare de scurtă 

durată, postliceale şi pentru personalul cu studii medii. 
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De asemenea se preconizează majorarea sporurilor pentru locurile de 

muncă: serviciile ambulanţă, anestezie şi terapie intensivă, unităţi şi 

compartimente de primire urgenţe. 

Acest act normativ rezolvă  parţial problemele salarizării personalului 

din domeniul sănătăţii. 

În urma aplicării prevederilor prezentului act normativ, intervine 

dl.dep.dr.Luchian Ion, se va mai îmbunătăţi situaţia financiară a personalului 

din sectorul sanitar, concomitent creşterea gradului de satisfacţie a acestora, 

ceea ce va conduce la stimularea personalului în acest sector şi la diminuarea 

exodului de personal specializat în străinătate. 

Asupra titlului Ordonanţei Guvernului nr. 17/2008 nu au fost 

formulate observaţii, acestea fiind aprobate în unanimitate. 

Asupra punctelor 1-10 din ordonanţă nu au fost făcute intervenţii, 

acestea fiind aprobate în unanimitate. 

La punctul 11, dl.dep.dr.Luchian Ion arată că, pentru a nu mai exista 

discriminări financiare  între medicii cu aceeaşi funcţie profesională, la art. 

12 este necesară  introducerea unui nou alineat, ca alin. (6), cu următorul 

cuprins: 

„(6) Medicii care nu sunt încadraţi  în spital dar efectuează gărzi 

într-o unitate sanitară beneficiază de aceleaşi drepturi  salariale  ca şi 

medicii din spital cu acelaşi  grad profesional.” 

Amendamentul a fost adoptat cu majoritate de voturi. 

La punctul 12 din ordonanţă, Ministerul Sănătăţii Publice propune ca, 

lit. c) din alin. (1) al art. 13 să se reformuleze  după cum urmează: 

„c) pentru activităţile care se desfăşoară  în unităţile de urgenţă 

neurovasculare, de neurologie şi  neurochirurgie  şi care solicită o 

încordare psihică foarte ridicată, precum şi pentru personalul din unităţi, 
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secţii şi compartimente  de boli infecţioase, neonatalogie, săli de naştere şi 

din laboratoarele  de analize medicale care îşi desfăşoară activitatea în 

condiţii periculoase, un spor de până la 25% din salariul de bază.” 

Aceste propuneri vizează completarea dispoziţiilor cu personalul 

medical care desfăşoară activităţi în secţii cu o încordare psihică ridicată sau 

în condiţii periculoase. 

Amendamentul a fost însuşit şi adoptat de către comisie cu majoritate 

de voturi. 

Referindu-se  la dispoziţiile lit. e) din alin. (1) al art. 13, 

dl.dep.dr.Luchian Ion propune să se introducă şi „medicii cu specialitate  

chirurgicală” deoarece şi chirurgii sunt expuşi  în timpul desfăşurării 

operaţiilor aceloraşi pericole  ca şi întreg  personalul încadrat în blocul 

operator. Şi pentru această categorie de personal  există posibilitatea 

infectării cu boli precum SIDA, TBC, etc., subliniază domnia sa. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  solicită cuvântul  şi propune introducerea, 

la aceeaşi literă e), a „personalului sanitar de la camerele de gardă  din 

spitalele de urgenţă, a personalului din punctele de transfuzie din spital, din 

laboratoarele de cardiologie intervenţională, în laboratoarele de endoscopie 

intervenţională” personal care lucrează cu raze Roentgen sau este supus 

riscului  de infectare. 

Cele două amendamente au fost  adoptate cu majoritate de voturi. 

Astfel, lit. e) a alin. (1) al art. 13 va avea următorul cuprins: 

„e) pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie 

patologică, TBC, SIDA, dializă, personalul sanitar de la camerele de gardă 

din spitalele de urgenţă, personalul încadrat în blocul operator, precum şi 

medicii de specialitate chirurgicală, în punctele de transfuzii din  spital, în 

laboratoarele de cardiologie intervenţională, în laboratoarele de endoscopie 
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intervenţională, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular 

şi neurologică, psihiatrie, medicină legală, asistenţă medicală de urgenţă şi 

transport sanitar acordată prin serviciile de ambulanţă şi structurile de 

primire a urgenţelor – UPU – SMURD, UPU şi CPU -, secţii şi 

compartimente de ATI şi de terapie intensivă, secţii şi compartimente de 

îngrijiri paleative, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite de 

Ministerul Sănătăţii Publice, cuantumul sporului este de 50-100% din 

salariul de bază. Nivelul sporului se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi 

sanitare cu personalitate juridică de comun acord cu sindicatele 

reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de 

ramură sanitară şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în 

bugetul de venituri şi cheltuieli.” 

La punctul 13 din ordonanţă, Ministerul Sănătăţii Publice a propus 

reformularea alin. (4) al art. 13 după cum urmează: 

„(4) Personalul din sistemul sanitar beneficiază, lunar, de un spor de 

prevenţie de 11% din salariul de bază.” 

Această propunere se motivează prin faptul că, în activitatea de 

prevenţie, este angajat întreg personalul  din sistemul sanitar. 

Amendamentul a fost însuşit şi aprobat de către comisie cu majoritate 

de voturi. 

De asemenea, Ministerul Sănătăţii Publice propune să se introducă un 

nou punct în ordonanţă privind completarea Anexei nr. 1 cu „Centrele de 

transfuzie sanguină judeţene  şi a municipiului Bucureşti”, care au fost 

omise. 

Comisia şi-a însuşit şi a aprobat acest amendament cu majoritate de 

voturi. 
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În continuare, au fost examinate iniţiativele  legislative de la punctele 

2 şi 3 de pe ordinea de zi  şi care au acelaşi obiect de reglementare. 

 

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

procedat la examinarea, în fond, a proiectului  de Lege pentru completarea 

art.13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare 

publice din sectorul sanitar (PL-x 304/2007) adoptat de către Senat şi cu care 

este sesizată, în comun, cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

După cum arată dl.dep.dr.Diaconescu Renică, în calitate de iniţiator, 

categoriile de personal medical şi auxiliar care pe nedrept nu au beneficiat 

până în prezent de aceste sporuri, lucrând în acelaşi mediu cu risc de 

îmbolnăvire şi accidentare se încadrează în cotele de spor aprobate. 

Personalul medical şi auxiliar sanitar în cursul anului 2006 nu a 

beneficiat de creşteri salariale care să le răsplătească la adevărata valoare 

responsabilitatea profesională.  

Aceste venituri suplimentare vor avea drept consecinţă creşterea 

calităţii actului medical şi acoperirea într-o mai mare măsură a specialităţilor 

cu risc ridicat de solicitare. 

Avem convingerea că această propunere legislativă va schimba 

raportul dintre personalul medical şi pacienţi, în sensul că, se va diminua 

condiţionarea actului medical. 

Sursele de finanţare vor fi asigurate de către Ministerul Finanţelor 

Publice, din impozitul plătit de Loteria Română şi de la bugetul de stat. 

În conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.115/2004, intervine dl.dep.dr.Luchian Ion, sporurile prevăzute 

la aceste articol se acordă numai personalului care îşi desfăşoară activitatea 



 8

în anumite condiţii de muncă şi, drept urmare, consideră că acordarea 

acestora nu poate fi extinsă la întreg personalul, în situaţia în care munca 

acestora nu se desfăşoară în aceleaşi  condiţii. 

De altfel, mai arată domnia sa, potrivit aceluiaşi act normativ, aceste 

sporuri sunt diferenţiate pe 9 categorii, iar prin propunerea legislativă nu se 

specifică tipul de activitate pentru care se propune acordarea unui spor de 

15% din venitul salarial. 

Totodată, cotele procedurale ale sporurilor prevăzute de lege se aplică 

la salariul de bază şi nu la întreg venitul salarial lunar. 

De asemenea domnia sa menţionează că în baza prevederilor 

aliniatului (3) al art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, 

prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 721/2005, cu modificările aduse prin 

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 171/2006, au fost stabilite locurile de 

muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor în raport cu 

condiţiile în care se desfăşoară activitatea, precum şi condiţiile de acordare, 

iar nominalizarea personalului care beneficiază de spor pe locuri de muncă 

se face de către şeful ierarhic superior cu consultarea sindicatelor semnatare  

ale contractelor colective de muncă la nivel de ramură sindicală. 

În consecinţă, domnia sa propune respingerea acestui proiect de lege 

Cu majoritate de voturi, Comisia pentru sănătate şi familie propune 

respingerea  proiectului  de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar 

(PL-x 304/2007). 

 

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

procedat la examinarea, în fond, a propunerii legislative de modificare şi 
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completare a Legii nr.125/2005 privind salarizarea personalului sanitar 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare 

publice din sectorul sanitar (Pl-x 324/2008), respinsă de către Senat şi cu 

care este sesizată, în comun, cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

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

opinia iniţiatorilor una dintre marile probleme ale sistemului sanitar 

românesc  este dată de nivelul al salarizării. De asemenea, un alt motiv de 

nemulţumire este managementul prost precum şi faptul că nu toată lumea 

ajunge  la servicii medicale de calitate. Tot în rândul nemulţumirilor 

medicilor şi asistenţilor faţă de sistemul în care lucrează se află lipsa de 

profesionalism, slaba dotare tehnică şi instabilitatea legislativă. Învăţământul 

medical românesc scade în calitate, iar personalul medical bine pregătit 

pleacă în afara graniţelor ţării pentru a se împlini atât profesional cât şi 

material. 

Astfel, având în vedere starea deplorabilă în care se află sistemul 

medical românesc, se impune modificarea modului de calcul al salarizării 

cadrelor medicale, pentru a putea oferi un standard de viaţă decent unei 

categorii profesionale importante, îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi de 

muncă. 

Având în vedere necesitatea îndeplinirii acestor obiective majore 

necesare, realizarea unei echităţi sociale şi salariale, propunem majorarea 

salariului brut al cadrelor medicale cu 100% începând cu data de 1 

decembrie 2008. 

După cum arată dl.dep.dr.Câmpanu Liviu, dublarea salariilor 

personalului contractual din unităţile sanitare publice are impact direct 
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asupra cererii agregate, implicând atât presiuni inflaţioniste suplimentare, cât 

şi o posibilă deteriorare a contului curent. 

În acest sens, domnia sa precizează că în luna octombrie s-a înregistrat 

un indice al preţurilor de consum de 6,84%, mult peste ţinta de inflaţie de 

4+/-1%, iar deficitul contului curent estimat pentru acest an se situează la un 

nivel care periclitează echilibrul extern. 

Mai mult, menţionăm că, prin Programul de Convergenţă, Guvernul 

şi-a asumat o politică salarială prudentă în sectorul bugetar. 

Totodată, domnia sa semnalează că majorarea salariilor de bază în 

anul 2008, pe categorii de personal bugetar, se stabileşte de către Guvern 

prin acte normative, pentru fiecare sector bugetar, în funcţie de evoluţia 

indicatorilor economici şi macroeconomici ai perioadei respective. 

Dacă aproximativ 60% din serviciul medical reprezintă cheltuieli de 

personal, respectiv 6,65 miliarde lei, dublarea cheltuielilor de personal ar 

presupune un necesar de circa 13,3 miliarde lei, reprezentând 2,7% din PIB, 

situaţie care ar conduce la diminuarea substanţială a fondurilor efectiv 

alocate medicamentelor şi serviciilor medicale. 

Totodată, domnia sa precizează că acoperirea necesarului de fonduri 

ar putea fi realizată numai prin creşterea veniturilor Fondul naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate, care ar fi posibilă numai prin creşterea 

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, atât la angajaţi, cât şi la 

angajator. 

În consecinţă, dl.dep.dr.Câmpanu Liviu propune respingerea 

propunerii legislative. 

Cu majoritate de voturi, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât să 

propună respingerea propunerii legislative de modificare şi completare a 

Legii nr.125/2005 privind salarizarea personalului sanitar pentru aprobarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte 

drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din 

sectorul sanitar (Pl-x 324/2008). 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, cu majoritate de voturi, să propună  Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar 

(PL-x 265/2008) cu amendamentele care vor face obiectul raportului comun. 

 

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

procedat la dezbaterea propunerii legislative “Legea farmaciei” (Pl-x 

483/2006), respinsă de Senat în şedinţa din 11 mai 2006, în calitate de primă 

Cameră sesizată. 

 Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, consideră că 

scopul principal al dezbaterilor pe marginea propunerii legislative îl 

reprezintă identificarea variantelor de legislaţie, care ar putea fi promovate, 

referitoare la reglementările din domeniul farmaciei. Comisia va trebui să 

cadă de acord asupra unuia din cele două modele pe care le îmbracă 

reglementările în domeniul farmaciei şi anume modelul etic sau modelul 

mercantil. Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, menţionează 

că prezenta propunere legislativă este rodul documentării majorităţii 

membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie. În continuare dă cuvântul 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin, care este unul dintre iniţiatori. 

 Dl.dep.dr.Paveliu Sorin, ia cuvântul şi menţionează obiectivele 

prezentei dezbateri: 
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1. Cine face autorizarea farmaciei? Este bine să fie făcută de Ministerul 

Sănătăţii Publice sau de Autoritatea Naţională a Medicamentului?  

2. Identificarea locaţiei farmaciei. 

3. Care autoritate este mai bine să facă controlul farmaciilor, fie 

Ministerul Sănătăţii Publice fie Autoritatea Naţională a 

Medicamentului?  

4. Ce criterii trebuie folosite pentru autorizarea înfiinţării farmaciilor?  

Dl.dep.farm. Ion Burnei solicită cuvântul şi arată că importanţa 

dezbaterilor pe acest domeniu. Totodată afirmă că ştie despre 

preocuparea Ministerului Sănătăţii Publice pentru elaborarea unui act 

normativ care să reglementeze înfiinţarea, organizarea şi controlul 

farmaciilor. 

Dl.dep.farm. Ion Burnei consideră că trebuie făcută distincţia între 

autorizare şi control, în niciun caz cele două competenţe  nu trebuie să se 

găsească în sfera de atribuţii a unei singure autorităţii. Domnia sa afirmă 

că farmaciile înfiinţate pe bază de excepţie să nu poată fi mutate, iar 

amplasarea acestora în centre comerciale trebuie definită cu mai multă 

claritate. Pentru punctele de lucru trebuie să se păstreze vechea definire şi 

să funcţioneze doar până la apariţie unor farmacii în locuri în care au fost 

înfiinţate. Controlul nu este eficient datorită lipsei de personal şi a lipsei 

de specializare a inspectorilor. Domnia sa consideră că trebuie menţinut 

criteriul demografic în procesul de autorizare a înfiinţării farmaciilor. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, dă cuvântul dnei 

Elena Popescu – vicepreşedinte la Colegiul Farmaciştilor din România. 

Dna  Elena Popescu informează comisia asupra faptului că în 

momentul prezentelor dezbateri la Ministerul Sănătăţii Publice au loc 

discuţii pe marginea aceluiaşi subiect. Domnia sa consideră că nu 



 13

contează cine face autorizarea farmaciilor, dar ca această procedură să fie 

transparentă şi să existe personal suficient. Se constată în practică 

existenţa a numeroase probleme determinate de punctele de lucru 

secundare care ar trebuie să funcţioneze până la înfiinţarea unor farmacii 

şi de definirea noţiunii de centru comercial, în care ar putea fi înfiinţate, 

prin excepţie, farmacii. Există o serie de probleme şi pentru farmaciile 

rurale care s-au înfiinţat într-un număr foarte mare în ultimul timp.  

De asemenea, dna Elena Popescu consideră că instituţia care 

autorizează înfiinţarea farmaciilor să fie diferită de cea care le 

controlează. Dacă autorizarea este în sarcina Direcţiei Farmaceutice a 

Ministerului Sănătăţii Publice, controlul să se regăsească la Autoritatea 

Naţională a Medicamentului, şi invers. Este necesar în continuare 

menţinerea criteriului demografic, până în anul 2010, ca o condiţie de 

autorizare a înfiinţării farmaciei.  

Dl. George Baicu – director la Direcţia Farmaceutică a Ministerul 

Sănătăţii Publice, solicită cuvântul şi expune punctul de vedere al 

Ministerului Sănătăţii Publice, care consideră că cel mai bine este ca 

autorizarea şi controlul farmaciilor să fie în atribuţiile Autorităţii 

Naţionale a Medicamentului. Se consideră, de asemenea, că vor trebui 

elaborate reguli foarte clare cu privire  la locaţie şi la suprafaţa minimă pe 

care trebuie să o îndeplinească o farmacie. Cu privire la criteriul 

demografic de înfiinţare a farmaciilor, acesta va putea fi menţinut cel 

mult până în 2010 când va interveni liberalizarea totală a pieţei în acest 

domeniu.  

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, dă cuvântul dnei 

farm.pr. Daniela Enache de la  Agenţia Naţională a Medicamentului care 

susţine ideea ca autorizarea şi controlul farmaciilor să fie în atribuţiile 
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unei singure instituţii. În susţinerea acestei afirmaţii, domnia sa dă ca 

exemplu parcursul unui medicament, care conform directivelor europene, 

se regăseşte în competenţa unei singure instituţii.  

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

că în această situaţie e vorba de un medicament şi nu despre o farmacie 

cu care nu se poate confunda.  

Dna farm.pr.Gabriela Ruja de la  Agenţia Naţională a Medicamentului 

intervine în discuţie şi susţine afirmaţiile dnei Daniela Enache. Totodată, 

domnia sa, arată că inspectorii trebuie să-şi declare anual interesele, dar 

cu anumite excepţii, pe care, la solicitarea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei şi  a dl.dep.dr.Paveliu Sorin, nu le-a putut 

identifica. Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, consideră 

că s-a făcut o afirmaţie care nu a putut fi susţinută. În susţinerea 

afirmaţiilor anterioare pentru păstrarea autorizării şi controlului 

farmaciilor la Agenţia Naţională a Medicamentului, dna farm.pr. Gabriela 

Ruja informează comisia despre existenţa unui corp de control format din 

23 de inspectori, care se regăsesc la această instituţie. 

Dna Daniela Bădilă, director la Consiliul Concurenţei, solicită 

cuvântul şi informează comisia,  că instituţia din care face parte a dat o 

decizie, în baza legii, încă din 2000 prin care se prevede că trebuie 

eliminate toate restricţiile anticoncurenţiale. Domnia sa, arată că, datorită 

evoluţiei ulterioare a economiei naţională, luându-se în calcul şi criteriul 

demografic, s-a produs o dezvoltare a pieţei care va determina o 

reanalizare a noilor situaţii pentru domeniul farmaciilor. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, dă cuvântul dlui 

Laurenţiu Mihai,  director Direcţia Generală Relaţii Externe şi Afacerii 

Europene din Ministerul Sănătăţii Publice, care face câteva consideraţii 
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legale de corelaţia între legislaţia europeană şi criteriile de autorizare a 

farmaciilor din legislaţia internă.  

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, dă cuvântul dlui 

Liviu Fătu, avocat al Colegiul Farmaciştilor din România, care 

menţionează posibilitatea păstrării criteriului demografic, pentru 

autorizarea farmaciilor, până la sfârşitul anului 2010. Dl avocat  

consideră, în opinia sa, că interpretarea directivei, ce are incidenţă în 

acest domeniu, ar putea duce şi la excluderea domeniului farmaceutic de 

sub autoritatea acesteia, ceea ce ar permite păstrarea anumitor restricţii 

împotriva concurenţei, restricţii determinate de apărarea intereselor 

consumatorilor. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, arată necesitatea  

reglementării clare şi precise a autorizării, funcţionării şi controlului 

farmaciilor, în prezent existând  o serie de nereguli, printre care unele 

farmacii nu au tot timpul un farmacist pe tură; corpul inspectorilor nu 

este format din cadre de specialitate farmaceutică, neputând face un 

control de calitate. Domnia sa propune continuarea discuţiilor în şedinţele 

următoare şi atrage atenţia că orice schimbare a reprezentanţilor 

instituţiilor invitate la dezbateri trebuie comunicată comisiei şi acceptată 

de către aceasta. 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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