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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 22 – 24 noiembrie  2011 
 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 17 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei este prezent, în calitate de invitat 

dl.Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii; 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în 

vederea descentralizării (PL x 408/2010 ) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2010 pentru 

modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 ( PL x 135/2011). 



3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2011 privind 

modificarea şi completarea art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 ( PL x 

196/2011). 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2011 pentru 

modificarea art.52 din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind 

administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local                    

(PL x 556/2011 ) - sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic, au procedat la continuarea dezbaterilor asupra 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei reaminteşte că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea 

descentralizării, intervenţiile legislative vizând creşterea implicării 

autorităţilor administraţiei publice locale în coordonarea activităţii 

spitalului şi stabilirea cadrului legal pentru gestionarea eficientă a 

asistenţei medicale acordată în unele unităţi sanitare cu paturi. Totodată, 

este propusă stabilirea unei noi clasificări a spitalelor, în funcţie de 

competenţe, precum şi a modalităţii de plată a obligaţiilor restante la 

furnizorii de medicamente, materiale sanitare şi utilităţi. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 24 august 2010. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci, precum şi Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială au avizat favorabil proiectul de Lege. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.56420/3.10.2011 susţine adoptarea proiectului de lege, cu modificările 

aduse în raportul preliminar, care face obiectul materialului de lucru, 

conchide domnia sa. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membri celor două comisii, 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra 

proiectului de lege până la o şedinţă ulterioară. 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2010 pentru 

modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 ( PL x 135/2011). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii farmaciei 

nr.266/2008, republicată, în sensul abrogării dispoziţiei de la alin.(2) al 

art.12 care prevede posibilitatea înfiinţării a câte unei farmacii comunitare 

în gări, aerogări şi centre comerciale de mare suprafaţă, prin excepţie de 

la alin.(1) al art.12, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art.42, 

respectiv 31 decembrie 2012. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 16 martie 2011. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.66327/21.11.2011 susţine adoptarea proiectului de lege în forma 

înaintată de către Senat. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

proiectul de lege, informează domnia sa. 

Dl.dep.Petre Movilă solicită cuvântul şi subliniază faptul că 

spaţiile comerciale sunt bine definite prin lege, iar această prelungire de 

termen survine datorită personalului insuficient care efectuează 

inspecţiile. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian solicită cuvântul şi propune ca art.12 să 

se abroge în totalitate, întrucât criteriul demografic nu este corect şi nu 

poate obliga pe nimeni să poată face o afacere în funcţie de numărul de 

locuitori. Domnia sa doreşte să cunoască ce se întâmplă cu farmaciile în 

cazul în care centrele comerciale se desfiinţează. 

Dl.dep.Petre Movilă intervine şi precizează că în lege există o 

prevedere clară că, în momentul în care se desfiinţează centrul comercial, 

dispare şi farmacia. 

Dl.dep.dr.Cristian Horia menţionează că acest lucru se datorează 

vidului legislativ existent. 

Dna.dep.Diana Tuşa solicită cuvântul şi se pronunţă împotriva 

acestui proiect de lege, întrucât şi din avizul Consiliului Concurenţei 

reiese faptul că acest criteriu demografic nu este benefic. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, 

cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamente. 

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

a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2011 privind 

modificarea şi completarea art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 ( PL x 

196/2011). 
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Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că proiectul 

de lege are ca obiect modificarea şi completarea articolului II al 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea 

Legii farmaciei nr.266/2008, intervenţiile legislative vizând prorogarea 

până la data de 1 mai 2011 a termenului de analiză a cererilor depuse 

anterior datei de 30 decembrie 2010 în vederea eliberării autorizaţiei de 

funcţionare pentru farmacii şi drogherii, precum şi reglementarea situaţiei 

cererilor depuse până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.130/2010, pentru cazurile la care nu se poate efectua 

inspecţia de farmacie. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 18 aprilie 2011. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.66327/21.11.2011 susţine adoptarea acestui proiect de lege în forma 

înaintată de către Senat. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

proiectul de lege, conchide domnia sa. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian solicită cuvântul şi atenţionează că în 

forma adoptată de către Senat nu se face referire la punctul 1 din 

ordonanţă, astfel încât se încalcă directivele europene. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege, în forma 

înaintată de către Senat. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2011 pentru 

modificarea art.52 din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind 

administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local           
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( PL x 556/2011 ), cu care este sesizată în comun cu Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.52 din Ordonanţa 

Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de 

interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.99/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, se pot 

înfiinţa, în condiţiile legii, la propunerea autorităţilor publice care deţin 

managementul spitalicesc, centre de sănătate multifuncţionale, ca unităţi 

fără personalitate juridică în structura spitalelor judeţene sau municipale. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 12 octombrie 2011. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.66327/21.11.2011, susţine promovarea acestui proiect de lege în forma 

adoptată de Senat. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

prezentul proiect de lege. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic, cu care comisia pentru sănătate şi familie este sesizată 

în comun, a întocmit un raport preliminar de adoptare, în forma înaintată 

de către Senat, informează domnia sa. 

Dl.dep.dr.Cristian Horia solicită cuvântul şi propune 

completarea lit.b) a alin.(4) cu sintagma „şi de o zi”. 

Dl.Cristian Anton Irimie intervine şi precizează că spitalizarea 

de o zi nu există ca atare în contractul-cadru, aceasta nefiind decontată de 

CNAS. 

Dna.dep.dr.Cristina Dobre solicită cuvântul şi menţionează că 

aceste centre multifuncţionale reprezintă o necesitate în contextul actual 

al sistemului de sănătate. 
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În urma discuţiilor care au avut loc, membri comisiei hotărăsc, 

cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra acestui proiect de 

lege, până la viitoarea şedinţă a comisiei. 

 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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