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PROCES VERBAL 
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La lucrările comisiei din ziua de 23 septembrie  2019 sunt prezenţi 
18 deputaţi , iar în zilele de 24, 25 şi 26 septembrie 2019 sunt prezenţi   
19 deputaţi din totalul de 19  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. 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. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.44/2019 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice ( PLx 373/2019). 

 
La primul punct 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). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei , informează 
că iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii farmaciei 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 



 2

funcţionării eficiente a sistemului de autorizare, supraveghere şi control a 
asistenţei farmaceutice a populaţiei. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 17 octombrie 2018. 

În cadrul dezbaterilor, ca urmare a depunerii unor amendamente, a 
fost 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 ordinii de zi , membrii comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului  nr.44/2019 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice ( PLx 373/2019) . 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei , informează 
că iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015, în scopul 
evitării declanşării de către Comisia Europeană a procedurii de 
infringement pentru transpunerea incompletă a acquis-ului UE în 
domeniul gestionării deşeurilor.  

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 16 septembrie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 
 
În zilele de 25 şi 26 septembrie 2019, Comisia pentru sănătate şi 

familie  şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, 
fiind distribuite membrilor comisiei materiale documentare asupra 
proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 

 


		2019-09-30T10:47:22+0300
	Cristina-Constantina Bologan 




