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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 6 – 8 martie 2018 

 

La lucrările comisiei în ziua de 6 martie 2018 sunt prezenți 17 

deputați, în ziua de 7 martie 2018 sunt prezenți 18 deputați, iar în ziua 8 

martie 2018 sunt prezenți 16 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 Dumitrescu, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătății; 

- domnul Paul Cotîrleț, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Culturii. 

  

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.266/2008 privind modul în care funcţionează farmaciile şi cum se 

vând medicamentele ( PLx.804/2015/2016). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene  (PLx.52/2018). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2017 privind aprobarea 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii 

şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 

(PLx.53/2018). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea Legii pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei 
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nr.266/2008, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a cererii 

Preşedintelui României (PLx.804/2015/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că  

Legea instituie   posibilitatea   vânzării şi eliberării   prin intermediul   

serviciilor societăţii   informaţionale a medicamentelor care se acordă 

fără prescripţie medicală numai de către farmaciile comunitare şi      

drogheriile autorizate potrivit legii, în condiţiile stabilite prin ordin al 

ministrului sănătăţii; totodată, controlul şi supravegherea privind 

vânzarea şi eliberarea prin intermediul serviciilor societăţii 

informaţionale a medicamentelor care se eliberează fără prescripţie 

medicală urmează a fi exercitate de Ministerul Sănătăţii.     

În motivarea cererii de reexaminare, Președintele României  

precizează că între actualele reglementări ale art.2 alin. (3) și (4), ce 

conțin dispoziții restrictive cu privire la vânzarea de medicamente fără 

prescripție medicală (este interzisă autoservirea în cadrul farmaciilor), și 

prevederile nou introduse prin legea trimisă la promulgare, respectiv art.2 

alin.(41), ce permit vânzarea și eliberarea prin intermediul serviciilor 

societății informaționale a acestui tip de medicamente, în condițiile ce 

vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătății, există nu numai o lipsă 

de corelare a normelor, dar și o discrepanță sub aspectul politicilor 

menite să asigure sănătatea publică. 

Totodată, în vederea reexaminării, se semnalizează că la nivel 

european regimul juridic al vânzării la distanță este deja reglementat prin 

Titlul VII A ”Vânzarea la distanță către populație” din Directiva 2001/83 

a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de 

instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman. 

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

şedinţa din 6 septembrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene  (PLx.52/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare introducerea unor măsuri 

cu privire la limitarea cheltuielilor aprobate în anii anteriori, inclusiv cele 

prevăzute în Legea-cadru nr.153/2017, cu impact asupra bugetului 

general consolidat în anul 2018, în vederea respectării ţintei de deficit de 

sub 3% din PIB, precum şi modificarea şi completarea unor acte 

normative.        

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

de lege în şedinţa din 21 februarie 2018. 
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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 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.92/2017 privind aprobarea Programului-pilot 

de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de 

unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (PLx.53/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului-

pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 

50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în contextul îndeplinirii 

obligaţiilor ce revin României din calitatea sa de stat membru al Uniunii 

Europene. Programul se va desfăşura de la data intrării în vigoare a 

ordonanţei de urgenţă, până la sfârşitul anului şcolar 2017-2018, în 

perioada desfăşurării activităţii didactice.   

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

de lege în şedinţa din 21 februarie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă  a  proiectului de 

lege. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


