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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 27, 28 februarie şi 1 martie 2018 

 

 

La lucrările comisiei în ziua de 27 februarie 2018 sunt prezenți 16 

deputați, iar în zilele de 28 februarie și 1 martie 2018 sunt prezenți 17 

deputați din totalul de 18  membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei participă, în calitate de invitați: 

- domnul Dan Alexandrescu, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătății; 

- domnul Tiberiu Brădățan, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătății; 

- doamna Liliana Mihai, director general al Casei Naționale  

de Asigurări de Sănătate; 

- domnul Lucian Tiriteu, vicepreședinte al Agenției Naționale 

a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri generale 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). 

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

completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al 

plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 

(PLx.19/2018). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice (PLx.41/2018). 
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La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 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, președintele 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 realizează 

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. 

Având în vedere că au fost depuse o serie de amendamente, s-a 

solicitat amânarea iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de 

voturi. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea Anexei 

la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 

preparatelor stupefiante şi psihotrope  (PLx.19/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Anexei la 

Legea nr.339/2005, în sensul introducerii unor noi substanţe stupefiante şi 

psihotrope, ca urmare a completării Tabelelor Convenţiei Naţiunilor 

Unite asupra substanţelor stupefiante din 1961 şi cele asupra substanţelor 

psihotrope din 1971 de către Comisia pentru stupefiante a ONU. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 5 februarie 2018. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 

de Senat.  
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea 

Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice (PLx.41/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, urmărindu-se eliminarea neclarităţilor şi 

disfuncţionalităţilor identificate de instituţiile/autorităţi publice în 

procesul aplicării legii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 19 februarie 2018 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie 

hotărăște, cu majoritate de voturi (2 abţineri), avizarea favorabilă a  

proiectului de lege, cu amendamentele admise prezentate în Anexă. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


