
Stimati colegi,  

Dorim sa va informam asupra demersurilor intreprinse de Colegiul Farmacistilor din Romania 

in perioada scursa de la adoptarea prin Ordonanta de Urgenta 58/2017 a modificarilor aduse 

Legii Farmaciei 266/2008, cu rugamintea de a redirectiona catre toti colegii farmacisti, pentru 

corecta informare. 

Astfel, imediat dupa ce am luat la cunostinta (in urma publicarii in Monitorul Oficial) despre 

actiunea Guvernului de a modifica prin OUG Legea Farmaciei, CFR a inaintat conducerii 

Ministerului Sanatatii o serie de observatii critice asupra modului de adoptare a unor modificari 

cu impact major in autorizarea si mai ales inspectia unitatilor farmaceutice, reclamand 

descentralizarea acestor activitati catre DSP judetene si sustinand ferm ca inspectia 

farmaceutica (indiferent de autoritatea in cadrul careia este organizata) poate fi facuta doar de 

catre farmacisti - inspectori cu suficienta experienta profesionala (minim 8 ani de exercitare 

efectiva a profesiei), asa cum de altfel era prevederea legala in vigoare . Regasiti pozitia CFR 

in informarea pe care ati primit-o in data de 09.08. 

Am sustinut aceste opinii atat public, cat si intr-o serie de intalniri pe care conducerea CFR le-

a avut cu persoanele responsabile din conducerea MS in luna august.  

Asa cum am precizat de la inceput, avand in vedere intrarea in vigoare a OUG in 17.08, 

eforturile noastre se concentreaza pe sustinerea pozitiei in cadrul procesului legislativ de 

elaborare a legii prin care se va aproba OUG 58/2017 in Parlamentul Romaniei. 

Astfel, marti 05.09 textul ordonantei a fost pe ordinea de zi a primei sedinte a Comisiei de 

sanatate a Senatului, ocazie cu care vicepresedintele CFR Razvan Prisada a argumentat in plen 

propunerile noastre. Totodata, in urma discutiilor cu colegii de la Federatia Patronatelor si 

ADRFR, a sustinut amanarea luarii unei decizii, pentru a permite tuturor sa depuna puncte de 

vedere (existand si aspecte pe latura patronala, care nu intra in competenta CFR).  Urmatoarea 

sedinta a Comisiei de sanatate a Senatului va avea loc miercuri 13.09. 

In acelasi timp, MS a demarat modificarea prin Ordin de Ministru a Normelor de aplicare a 

Legii Farmaciei, textul fiind pus in transparenta (regasiti proiectul pe site-ul ms.ro la rubrica 

transparenta decizionala). In acest context a fost organizata o dezbatere publica, luni 04.09 la 

sediul MS.  Multumim cu aceasta ocazie tuturor colegilor din tara care au fost prezenti si au 

inteles ca este esential sa sustinem cu totii acelasi punct de vedere. Regasiti atasat punctul de 

vedere sustinut la dezbatere. 

In cadrul discutiilor, dna director Lazar din cadrul Directiei farmaceutice a MS a facut o serie 

de afirmatii grave generalizate la adresa farmaciilor din Romania, care ar fi niste ”bombe” 

autorizate prin abuz, declaratii preluate larg de presa, si care consideram ca au adus prejudiciu 

imaginii farmaciilor, farmacistilor si chiar ministerului.  Urmare a acestui fapt, CFR a emis un 

Comunicat de Presa prin care a solicitat doamnei Lazar sa isi retraga afirmatiile neprobate si sa 

isi prezinte demisia de la conducerea Directiei farmaceutice. Regasiti atasat comunicatul de 

presa. 

Apreciem reactia imediata si corecta a MS, prin dl ministru prof.dr. Florian Bodog, de a se 

delimita de afirmatiile in cauza si de a o elibera din functie pe dna director. Regasiti comunicatul 

ministerului la adresa http://www.ms.ro/2017/09/06/eliberarea-din-functie-a-directorului-



directiei-politica-medicamentului-si-a-dispozitivelor-medicale-din-cadrul-ministerului-

sanatatii/ 

In cursul saptamanii viitoare reprezentantii CFR vor avea intalniri cu conducerea MS, in cadrul 

carora vom prezenta propunerile noastre concrete pentru ca autorizarea si controlul farmaciilor 

sa redevina functionale.  

Va vom informa asupra evolutiei discutiilor. Multumim inca o data colegilor din teritoriu (atat 

din conducerea colegiilor judetene, cat si din cea a organizatiilor patronale) care se implica activ 

in tot acest proces si inteleg ca numai impreuna avem o sansa. Suntem inca putini, dar suntem 

mai multi decat am fost pana acum. 

Cu toata consideratia, 

Biroul Executiv al Colegiului Farmacistilor din Romania 

 


