
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

Comisia pentru sănătate  şi familie                          Nr. 28/ 137/ 7 mai 2009 
 
 

 
Raport 

asupra proiectului de lege  pentru modificarea şi completarea  

Legii farmaciei nr. 266/2008 (PL-x 228/2009) 

 
 
 

  1. Cu adresa nr. Plx 228 din 14 aprilie 2009 Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată cu dezbaterea 

proiectului de lege  pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 (PL-x 228/2009), adoptat de Senat 

în şedinţa din 8 aprilie 2009, în calitate de primă Cameră sesizată, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 La întocmirea raportului comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ nr. 139/05.03.2009, 

punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii AN 898/22.04.2009, avizul Comisiei pentru industrii şi servicii nr. 



23/188/30.04.2009, avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr. 228/06.05.2009  şi avizul Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci nr. 270/29.04.2009. 

 

 2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare în 

conformitate cu prevederile articolului 73 din Constituţia României, republicată. Prin proiectul de lege se elimină 

dificultăţile de implementare în aplicarea Legii nr. 266/2008, determinate de prevederile contradictorii şi inaplicabile 

ale acesteia. Se deblochează activitatea de autorizare a farmaciilor. Se clarifică autoritatea care efectuează inspecţiile 

în   vederea emiterii autorizaţiilor de  funcţionare a farmaciilor comunitare. Se încurajează, de asemenea, deschiderea 

de farmacii în mediul rural. 

 

3. Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut propunerea legislativă menţionată în şedinţele din 29 aprilie şi 6 

mai 2009. La şedinţa comisiei au participat 19 deputaţi din cei 19 membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat 

cu majoritate de voturi. 

 

La şedinţele comisie a participat dnul secretar de stat Cristian Anton Irimie – Ministerul Sănătăţii, dna 

Elena Popescu – Vicepreşedinte Colegiul Farmaciştilor din România, dnul av.Liviu Fătu – Consilier la Colegiul 

Farmaciştilor din România, dna Ioana Cacovean – Preşedintele Patronatului farmaciştilor din România, dna 
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farm.Aurora Toma – reprezentant al Patronatului Farmaciştilor din România,dna farm.Maria Stratulat – Preşedintele 

Patronatului Farmaciştilor din Galaţi. 

 
 4. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune plenului Camerei Deputaţilor 

adoptarea proiectului de lege  pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 (PL-x 228/2009), 

cu amendamentele prezentate în anexă.   

 
 
 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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I. Amendamente admise 

 
 

Nr. 
crt. 

Text Legea farmaciei          
nr. 266/2008 

Text proiect adoptat de Senat Text propus de comisie Motivaţie  

1  Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii farmaciei 

nr.266/2008 

Nemodificat   

2  Art.I. - Legea farmaciei 
nr.266/2008, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.765 
din 13 noiembrie 2008, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

Nemodificat 
 

 

3  
 
Art. 1. – Asistenţa 
farmaceutică a populaţiei se 
asigură, în condiţiile prezentei 
legi, prin intermediul 
farmaciilor comunitare şi 
drogheriilor. 

1. Articolul 1 va avea următorul 
cuprins: 
 „Art.1.- Asistenţa farmaceutică 
a populaţiei se asigură, în condiţiile 
prezentei legi, prin intermediul 
următoarelor unităţi farmaceutice: 
farmacie comunitară, farmacie cu 
circuit închis şi drogherie.” 

1. Articolul 1 va 
avea următorul 
cuprins: 
„Art.1.- Asistenţa 
farmaceutică a 
populaţiei se asigură, în 
condiţiile prezentei legi, 
prin intermediul 
următoarelor unităţi 
farmaceutice: farmacie 
comunitară care poate 
deschide puncte de 

Pentru o 
exprimare corectă 
şi completă. 
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lucru denumite în 
continuare oficine, 
farmacie cu circuit 
închis şi drogherie.” 
 
Autor: Comisia pentru 
sănătate şi familie  

4 “lit.g) testarea unor parametri 
biologici cu aparatură destinată 
utilizării individuale de către 
pacienţi precum şi 
administrarea de vaccinuri, în 
condiţiile prevăzute prin ordin 
al ministrului sănătăţii 
publice. ” 
 

______ 2. La articolul 2 
alineatul (1), litera  g) 
va avea următorul 
cuprins: 
“g) testarea unor 
parametri biologici cu 
aparatură destinată 
utilizării individuale de 
către pacienţi precum şi 
administrarea de 
vaccinuri numai în 
condiţiile prevăzute prin 
ordin al ministrului 
sănătăţii.” 
 
Autor: Comisia pentru 
sănătate şi familie  

Pentru claritatea  
şi precizia 
exprimării 

5  2. La articolul 2, după alineatul 
(1) se introduce un nou alineat, 

Nemodificat devine 
pct. 3 
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alin.(1¹), cu următorul cuprins:  
  „(1¹) Farmaciile comunitare, 
farmaciile cu circuit închis şi 
drogheriile deţin şi eliberează numai 
medicamente cu  autorizaţie de 
punere pe piaţă, eliberată conform 
legii.” 

 

6  
 
 
 
Art.2 - (2) În farmaciile 
comunitare este interzisă 
utilizarea tehnicii de vânzare 
„cu autoservire” pentru 
medicamentele de uz uman sau 
veterinar. 
(3) Eliberarea medicamentelor 
se face numai prin farmacia 
comunitară sau prin drogherie. 
 
..................................................
................................................ 
 (6) Eliberarea medicamentelor 
se face numai cu amănuntul, 
cu excepţia produselor 

3. La articolul 2, alineatele (2), 
(3) şi (6) vor avea următorul 
cuprins: 
 
„(2) În farmaciile comunitare şi 
drogherii este interzisă utilizarea 
tehnicii de vânzare cu autoservire 
pentru medicamentele de uz uman sau 
veterinar.” 
 
 (3) Distribuţia cu amănuntul a 
medicamentelor se face numai prin 
farmacii, oficine locale de distribuţie 
şi drogherii. 
………………………………………
…………………………………… 
 (6) Eliberarea medicamentelor se 
face numai cu amănuntul, cu excepţia 
medicamentelor eliberate prin 

Nemodificat devine 
pct. 4   

Prin 
renumerotare. 
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destinate truselor de urgenţă 
impuse prin lege. 

farmaciile cu circuit închis şi a 
produselor destinate truselor de 
urgenţă, impuse prin lege.” 

7  
 
Art. 3. – (1) Activitatea 
farmaceutică din spital sau 
din alte unităţi în care este 
necesară existenţa unei 
farmacii cu circuit închis se 
organizează în condiţiile 
stabilite prin ordin al 
ministrului sănătăţii publice. 

4. La articolul 3, alineatul (1) va 
avea următorul cuprins: 
,,Art.3.- (1) Înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
farmaciilor cu circuit închis din 
spitale sau din alte unităţi în care 
este necesară existenţa unei 
farmacii cu circuit închis se 
stabilesc prin norme de aplicare a 
prezentei legi, aprobate prin ordin 
al ministrului sănătăţii.” 

Nemodificat devine 
pct. 5 

Prin 
renumerotare. 

8  
 
Art. 4. – Drogheria asigură 
asistenţa farmaceutică a 
populaţiei prin activităţile 
prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. 
b), e) şi g), cu excepţia 
vânzării produselor 
homeopate. 

5. Articolul 4 va avea următorul 
cuprins:  
„Art.4.- Drogheria asigură asistenţa 
farmaceutică a populaţiei prin 
activităţile prevăzute la art.2 alin.(1) 
lit. b) şi e), cu excepţia vânzării 
produselor homeopate care se 
eliberează numai pe bază de 
prescripţie medicală.” 

Nemodificat devine 
pct. 6  

Prin 
renumerotare. 

9  
 
Art. 5. – (1) Activităţile 

6. Articolul 5 va avea următorul 
cuprins:  
„Art.5.- (1) Activităţile prevăzute la 

Nemodificat devine 
pct. 7  
 

Prin 
renumerotare. 
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prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. 
a), c), d) şi f) se realizează 
numai de către farmacişti. 

 
 

 
 (2) Activităţile prevăzute la 
art. 2 alin. (1) lit. b), e) şi g) se 
pot realiza şi de către asistenţii 
medicali de farmacie în 
farmacia comunitară în 
drogherie, cu excepţia 
vânzării produselor 
homeopate care se eliberează 
numai pe bază de prescripţie 
medicală. 

art.2 alin.(1) lit. a), c), d) şi f) se 
realizează în farmacii de farmacişti 
sau de asistenţii medicali de farmacie, 
numai sub supravegherea 
farmacistului. 
 
(2) Activităţile prevăzute la art.2 
alin.(1) lit.b) şi e) se pot realiza şi de 
asistenţii medicali de farmacie în 
farmacia comunitară sau în 
drogherie.” 
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Art. 6. – (2) Societatea 
comercială prevăzută la alin. 
(1) va avea în obiectul de 
activitate comercializarea cu 
amănuntul a produselor 
farmaceutice. 

7. La articolul 6, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins: 
„(2) Societatea comercială prevăzută 
la alin.(1) va avea în obiectul de 
activitate comercializarea cu 
amănuntul a produselor farmaceutice, 
precum şi a produselor prevăzute 
la art. 2 alin.(1) lit.c) şi e).” 

Nemodificat devine 
pct. 8  

Prin 
renumerotare. 
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8. Articolul 7 va avea următorul 
cuprins:  

9. Articolul 7 va avea 
următorul cuprins:  
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Art. 7. – Farmaciile 
comunitare sunt conduse de un 
farmacist şef. Poate fi 
farmacist şef, farmacistul cu 
drept de liberă practică. 
 

„Art.7.- (1) Farmaciile comunitare 
sunt conduse de un farmacist-şef. 
Poate fi farmacist-şef farmacistul care 
deţine certificat de membru al 
Colegiului Farmaciştilor din 
România, emis în condiţiile legii. 
 
 
 
 
 
(2) Farmacistul-şef este obligat să 
efectueze cursurile anuale de 
educaţie farmaceutică continuă, 
organizate sau acreditate de 
Colegiul Farmaciştilor din 
România.” 

Art.7.- Farmaciile 
comunitare sunt 
conduse de un 
farmacist-şef. Poate fi 
farmacist-şef 
farmacistul care deţine 
certificat de membru al 
Colegiului Farmaciştilor 
din România, emis în 
condiţiile legii. 
 
 Se elimină. 
 
Autor: Comisia pentru 
sănătate şi familie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste prevederi 
nu fac obiectul 
prezentei legi. 
 
 
 

12  
 
Art. 8. – (1) Farmacia 
comunitară funcţionează pe 
baza autorizaţiei de 
funcţionare emise de Agenţia 
Naţională a Medicamentului, 
în condiţiile prezentei legi. 
(2) Activitatea farmaciei 

9. Articolul 8 va avea următorul 
cuprins:  
  „Art.8.- (1) Farmacia 
comunitară funcţionează pe baza 
autorizaţiei de funcţionare emise de 
Ministerul Sănătăţii, în condiţiile 
prezentei legi. 
 
(2) Înfiinţarea, organizarea şi 

Nemodificat devine 
pct.  10  

Prin 
renumerotare. 
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comunitare se desfăşoară în 
conformitate cu Regulile de 
Bună Practică Farmaceutică, 
elaborate de Ministerului 
Sănătăţii Publice, cu 
consultarea Colegiului 
Farmaciştilor din România şi 
aprobate prin ordinul 
ministrului sănătăţii publice. 
 

funcţionarea, precum şi 
preschimbarea autorizaţiilor de 
funcţionare ale farmaciilor 
comunitare şi ale drogheriilor se 
stabilesc prin norme de aplicare a 
prezentei legi, aprobate prin ordin 
al ministrului sănătăţii şi denumite 
în continuare norme. 
 
(3) Activitatea farmaciei 
comunitare se desfăşoară în 
conformitate cu Regulile de bună 
practică farmaceutică, elaborate de 
Ministerul Sănătăţii, în colaborare 
cu Colegiul Farmaciştilor din 
România  şi aprobate prin ordin al 
ministrului sănătăţii.” 

13  
 
Art. 9. – ..................................  
b) dreptul de a deţine, prepara 
şi elibera, în condiţiile legii, 
substanţe şi produse toxice şi 
psihotrope folosite în scop 
medical; 
c) dreptul de a deţine, prepara 

10. La articolul 9, literele b) şi c) 
vor avea următorul cuprins: 
  
„b) dreptul de a deţine, prepara şi 
elibera, în condiţiile legii, substanţe şi 
medicamente psihotrope folosite în 
scop medical; 
 
  c) dreptul de a deţine, prepara şi 

Nemodificat devine 
pct. 11  

Prin 
renumerotare. 
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şi elibera, în condiţiile legii, 
substanţe şi produse 
stupefiante ori precursori ai 
acestora, folosite în scop 
medical; 
………………………………. 

elibera, în condiţiile legii, substanţe şi 
medicamente stupefiante ori 
precursori ai acestora, folosite în scop 
medical;” 

14  
 
Art. 10. – (1) Autorizaţia de 
funcţionare prevăzută la art. 8 
alin. (1) se acordă pe numele 
persoanei juridice şi al 
farmacistului şef de farmacie, 
de către Agenţia Naţională a 
Medicamentului. 
(2) Pentru obţinerea 
autorizaţiei de funcţionare 
prevăzute la art. 8 alin. (1), 
solicitantul va depune 
următoarele documente: 
a) cererea-tip; 
b) avizul de oportunitate 
asupra deschiderii unităţii, 
care se eliberează 
persoanelor prevăzute la 
alin. (1), în baza avizului 

11. Articolul 10 va avea următorul 
cuprins: 
 „Art.10.- (1) Autorizaţia de 
funcţionare prevăzută la art.8 alin.(1) 
se acordă pe numele persoanei 
juridice şi al farmacistului-şef de 
farmacie de către Ministerul 
Sănătăţii. 
 
  (2) Pentru obţinerea autorizaţiei 
de funcţionare prevăzute la art.8 
alin.(1), solicitantul depune 
următoarele documente: 
 
a) cererea-tip; 
b) contractul de muncă sau dovada 
exercitării profesiei în formă liberală, 
pentru o normă întreagă cu durata 
timpului de lucru de 8 ore, pentru 
farmacistul-şef al unităţii, şi 

Nemodificat devine 
pct. 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prin 
renumerotare. 
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consultativ al Colegiului 
Farmaciştilor din România, 
emis de Ministerul Sănătăţii 
Publice prin autorităţile de 
sănătate publică şi care nu 
este transmisibil; 
c) contractul de muncă sau 
dovada exercitării profesiei în 
formă liberală, pentru o normă 
întreagă cu durata timpului de 
lucru de 8 ore, pentru 
farmacistul şef al unităţii şi 
certificatul de membru al 
Colegiului Farmaciştilor din 
România, eliberat în condiţiile 
legii, însoţit de certificatul 
profesional curent, emis de 
Colegiul Farmaciştilor din 
România; 
d) fişele de atribuţii ale 
farmaciştilor avizate de 
Colegiul Farmaciştilor din 
România; 
e) actul constitutiv al societăţii 
comerciale prevăzute la art. 6 
alin. (1); 

certificatul de membru al Colegiului 
Farmaciştilor din România, eliberat în 
condiţiile legii, însoţit de certificatul 
profesional curent, emis de Colegiul 
Farmaciştilor din România; 
 
c) fişele de atribuţii ale 
farmaciştilor, avizate de Colegiul 
Farmaciştilor din România; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) actul constitutiv al societăţii 
comerciale prevăzute la art.6 alin.(1); 
 
 
e) copia certificatului de înregistrare 
a societăţii la oficiul registrului 
comerţului; 
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f) copia certificatului de 
înregistrare a solicitantului la 
oficiul 
registrului comerţului; 
 
 
 
g) certificatul constatator emis 
de oficiul registrului 
comerţului care atestă 
înregistrarea ca punct de lucru 
a spaţiului destinat farmaciei 
comunitare sau, după caz, a 
sediului social cu activitate, 
pentru care se solicită 
autorizarea; 
h) schiţa şi datele privind 
localul unităţii; 
i) lista cu dotarea cu mobilier, 
ustensile şi aparatură, masă de 
analiză, conform ordinului 
ministrului sănătăţii publice. 
 
 
 
 

f) certificatul constatator emis de 
oficiul registrului comerţului, care 
atestă înregistrarea ca punct de lucru 
a spaţiului destinat farmaciei 
comunitare sau, după caz, a sediului 
social cu activitate, pentru care se 
solicită autorizarea; 
g) schiţa şi datele privind localul 
unităţii; 
 
 
 
 
 
 
 
h) lista privind dotarea cu mobilier, 
ustensile şi aparatură; 
i) dovada încadrării în 
prevederile art.12 alin.(1) şi (2); 
 
 
j) dovada achitării taxei prevăzute 
la art. 44 pentru autorizare, 
mutare, preschimbare sau orice 
altă modificare în autorizaţia de 
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(3) Documentaţia prevăzută la 
alin. (2) se va depune la 
Ministerul Sănătăţii Publice în 
termen de maximum 45 de 
zile de la obţinerea avizului 
de oportunitate prevăzut la 
art. 12. Pentru motive 
obiective, Ministerul 
Sănătăţii Publice poate 
prelungi acest termen, pe 
perioade succesive de 30 de 
zile, dar nu mai mult de 90 
de zile. 
(4) Termenul de 45 de zile 
prevăzut la alin. (3) este un 
termen de decădere pentru 
solicitant. Dacă solicitantul 
nu depune documentaţia 
prevăzută la alin. (2) în acest 
termen, pentru obţinerea 
autorizaţiei de funcţionare 
va trebui să obţină un nou 
aviz de oportunitate. 
(5) Autorizaţia de 
funcţionare prevăzută la art. 

funcţionare a farmaciilor.  
 (3) Documentaţia prevăzută la 
alin.(2) se depune la Ministerul 
Sănătăţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Autorizaţia de funcţionare 
prevăzută la art.8 alin.(1) se 
eliberează în urma unui raport de 
inspecţie favorabil întocmit de 
personalul de specialitate din 
cadrul Ministerul Sănătăţii. 
 
 
 
 
(5) Inspecţia se efectuează în 
termen de maximum 60 de zile de 
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8 alin. (1) va fi eliberată în 
urma unui raport de 
inspecţie favorabil acordat 
de Direcţia farmaceutică din 
Ministerul Sănătăţii Publice, 
prin autorităţile de sănătate 
publică, care vor avea 
personal specializat în acest 
sens. Inspecţia va fi efectuată 
în termen de maximum 60 de 
zile de la data depunerii 
documentaţiei prevăzute la 
alin. (2). 
 (6) În cazul unui raport de 
inspecţie nefavorabil se va 
acorda un termen de maximum 
45 de zile pentru remedierea 
deficienţelor. 
 (7)Autorizaţia de 
funcţionare emisă în 
condiţiile prezentei legi 
include autorizaţia sanitară 
de funcţionare, autorizaţia 
pentru deţinere şi 
manipulare de substanţe şi 
produse toxice, stupefiante, 

la data depunerii documentaţiei 
complete prevăzute la alin.(2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) În cazul unui raport de inspecţie 
cu recomandări, se acordă un termen 
de maximum 30 de zile pentru 
remedierea deficienţelor. 
 
(7) Autorizaţia de funcţionare 
prevăzută la art.8 alin.(1) se 
eliberează în maximum 30 de zile 
de la efectuarea inspecţiei, în cazul 
unui raport de inspecţie favorabil. 
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psihotrope şi precursori, 
folosite în scop medical. 
    (8) Autorizaţia de 
funcţionare prevăzută la art. 
8 alin. (1) va fi eliberată în 
maximum 15 zile de la 
efectuarea inspecţiei, în cazul 
unui raport de inspecţie 
favorabil. 
 
 
 
 
 
 
 
 (9) În cazul în care farmacia 
comunitară îşi schimbă 
deţinătorul autorizaţiei 
prevăzute la alin. (1), 
Agenţia Naţională a 
Medicamentului va elibera o 
nouă autorizaţie de 
funcţionare, pe numele 
noului deţinător în termen de 
30 zile de la data solicitării. 

 
 
 (8) În cazul în care farmacia 
comunitară îşi schimbă persoana 
juridică pe numele căreia a fost 
eliberată autorizaţia prevăzută la 
alin.(1), Ministerul Sănătăţii 
eliberează o nouă autorizaţie de 
funcţionare pe numele noii 
persoane juridice, în termen de 30 
de zile de la data solicitării; până la 
eliberarea noii autorizaţii, farmacia 
comunitară funcţionează în baza 
vechii autorizaţii. Documentele pe 
baza cărora se vor face modificările 
vor fi prevăzute în norme. 
   (9) Personalul care are 
calitatea de a efectua inspecţiile în 
vederea autorizării, supravegherii 
şi controlului farmaciilor şi 
drogheriilor trebuie să aibă gradul 
profesional de farmacist primar 
sau farmacist cu o vechime de 
minimum 8 ani în specialitate.” 
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Până la eliberarea noii 
autorizaţii, farmacia 
comunitară va funcţiona în 
baza vechii autorizaţii. 
 (10) Personalul care are 
calitatea de a autoriza sau 
controla farmaciile 
comunitare ori drogheriile 
trebuie să aibă gradul 
profesional de farmacist 
primar şi o vechime de 
minimum 10 ani în 
specialitate. 

15  
 
Art. 11. – (2) Orice modificare 
ulterioară a listei personalului 
de specialitate se comunică 
filialei judeţene a Colegiului 
Farmaciştilor din România şi 
Ministerului Sănătăţii Publice, 
în termen de 30 de zile de la 
modificare. 

12. La articolul 11, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins: 
„(2) Orice modificare ulterioară a 
listei personalului de specialitate se 
comunică la Ministerul Sănătăţii şi la 
colegiile teritoriale, în termen de 30 
de zile de la aceasta.” 

Nemodificat devine 
pct.  13  
 

Prin 
renumerotare. 
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13. Articolul 12 va avea următorul 
cuprins: 
 

14. Articolul 12 va 
avea următorul 
cuprins: 
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Art. 12. – (1) Avizul de 
oportunitate se va solicita 
înaintea înfiinţării farmaciei 
comunitare şi se eliberează în 
termen de maximum15 zile 
de la depunerea cererii de 
eliberare, de către 
autoritatea de sănătate 
publică în raza căreia se 
solicită înfiinţarea farmaciei 
comunitare, cu respectarea 
următoarelor condiţii: 
a) în mediul urban, o 
farmacie comunitară se 
poate înfiinţa la 
minimum 3000 de locuitori 
în Bucureşti, la minimum 
3500 de locuitori în oraşele 
reşedinţă de judeţ şi la 
minimum 4000 de locuitori 
în celelalte oraşe; 
b) în mediul rural, o 
farmacie comunitară se 
poate înfiinţa la 
minimum 4000 de locuitori, 
în localităţile cu peste 4000 

 „Art.12.- (1) Înfiinţarea unei 
farmacii comunitare în mediul 
urban se face în funcţie de numărul 
de locuitori, dovedit prin 
adeverinţă eliberată de autoritatea 
administraţiei publice locale, după 
cum urmează: 
a) în municipiul Bucureşti, o 
farmacie la 3.000 de locuitori; 
b) în oraşele reşedinţă de judeţ, o 
farmacie la 3.500 de locuitori; 
c) în celelalte oraşe, o farmacie la 
4.000 de locuitori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat  
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de locuitori, şi maximum o 
farmacie în localităţile cu sub 
4000 de locuitori. 
(2) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1), se mai 
poate înfiinţa câte o farmacie 
comunitară în gări şi aerogări, 
precum şi în centrele 
comerciale cu o suprafaţă de 
vânzare de minimum 3000 
m2, în care se desfăşoară 
activităţi de comercializare cu 
amănuntul de produse şi de 
alimentaţie publică, situate 
într-un singur imobil care 
utilizează o infrastructură 
comună şi utilităţi adecvate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(2) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(1), se poate înfiinţa câte o 
farmacie comunitară în gări, aerogări 
şi centre comerciale de mare 
suprafaţă, definite conform legii, în 
care se desfăşoară activităţi de 
comercializare cu amănuntul de 
produse şi de alimentaţie publică, 
situate într-un singur imobil, care 
utilizează o infrastructură comună şi 
utilităţi adecvate potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 
privind comercializarea produselor 
şi serviciilor de piaţă, republicată, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.650/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Dovada încadrării 
spaţiului în această prevedere se 
eliberează de autoritatea 
administraţiei publice locale în a 
cărei rază teritorială se află. 
 

 
 
 
Nemodificat  
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(3) Ministerul Sănătăţii 
Publice şi autorităţile de 
sănătate publică au obligaţia 
să publice pe paginile de 
internet proprii listele cu 
localităţile din judeţ unde se 
pot deschide farmacii 
comunitare în conformitate cu 
condiţiile specificate la alin. 
(1), precum şi cu solicitanţii 
care au depus cereri pentru 
aviz de oportunitate, în 
ordinea depunerii lor, 
menţionându-se data la care s-
au depus aceste cereri. 
 

(3) Ministerul Sănătăţii publică pe 
pagina proprie de internet lista cu 
farmaciile comunitare autorizate, 
localităţile urbane unde nu se mai pot 
deschide farmacii comunitare, în 
conformitate cu condiţiile prevăzute 
la alin.(1), precum şi cu solicitanţii 
care au depus cereri de înfiinţare de 
farmacii, în ordinea depunerii 
acestora, menţionându-se data la care 
s-au depus aceste cereri.” 

(3) Ministerul 
Sănătăţii publică pe 
pagina de internet 
proprie lista cu 
farmaciile comunitare 
autorizate, localităţile 
urbane unde  se mai pot 
deschide farmacii 
comunitare, în 
conformitate cu 
condiţiile prevăzute la 
alin.(1), precum şi cu 
solicitanţii care au 
depus cereri de 
înfiinţare de farmacii, în 
ordinea depunerii lor, 
menţionându-se data la 
care s-au depus aceste 
cereri.” 
Autor: Comisia pentru 
sănătate şi familie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17  
 
 
Art. 13. – (1) Societăţile 
comerciale care au înfiinţate 

14. Articolul 13 va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art.13.- (1) Societăţile comerciale 
care au înfiinţate farmacii comunitare 

15. Articolul 13 va 
avea următorul 
cuprins: 
Nemodificat  
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farmacii comunitare pot 
înfiinţa câte o oficină locală de 
distribuţie în localităţile fără 
servicii farmaceutice. 
 
 
(2) Autorizaţia de funcţionare 
a oficinelor locale de 
distribuţie se înscrie pe 
autorizaţia de funcţionare a 
farmaciei comunitare titulare. 
 
 
 
 
 
(3) Oficina comunitară locală 
de distribuţie şi farmacia din 
mediul rural funcţionează în 
prezenţa farmacistului, care îşi 
desfăşoară activitatea potrivit 
competenţelor, după un orar 
stabilit şi anunţat publicului şi 
comunicat filialei judeţene a 
Colegiului Farmaciştilor din 
România. 

pot înfiinţa oficine locale de 
distribuţie în localităţile din mediul 
rural în care nu este asigurată 
asistenţa populaţiei cu 
medicamente prin farmacii, 
inclusiv în satele arondate oraşelor. 
 (2) Societăţile comerciale prevăzute 
la alin.(1) pot înfiinţa în staţiunile 
aflate pe litoral, în perioada sezonului 
estival, oficine locale de distribuţie. 
 
 
 
 
  
 
(3) Menţiunea privind înfiinţarea 
oficinelor locale de distribuţie în 
mediul rural şi în staţiunile aflate pe 
litoral se înscrie pe autorizaţia de 
funcţionare a farmaciei comunitare 
titulare, care este autorizată şi 
funcţionează. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(2) Societăţile 
comerciale care au 
înfiinţate farmacii 
comunitare pot înfiinţa 
în staţiunile aflate pe 
litoral, în perioada 
sezonului estival, 
oficine locale de 
distribuţie. 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pentru o 
exprimare clară. 
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(4) În cazul în care în 
localitatea respectivă se 
înfiinţează o farmacie 
comunitară, oficina existentă 
se desfiinţează. 
 

 (4) Înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea oficinelor locale de 
distribuţie prevăzute la alin.(1) şi (2) 
se reglementează prin norme.  
(5) În cazul în care în localitatea 
din mediul rural se înfiinţează o 
farmacie comunitară, oficina locală 
de distribuţie se desfiinţează.” 

Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
Autor: Comisia pentru 
sănătate şi familie  

18  
 
Art. 16 - (2) Sub îndrumarea şi 
controlul unui farmacist cu 
drept de liberă practică, în 
farmacia comunitară îşi pot 
desfăşura activitatea, în 
limita competenţelor lor, 
studenţi şi farmacişti 
rezidenţi sau alte persoane 
aflate în procesul de 
învăţământ farmaceutic ori de 
stagiu profesional în cadrul 
instituţiilor de învăţământ 
superior cu profil 
farmaceutic. 

15. La articolul 16, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins: 
„(2) Sub îndrumarea şi controlul unui 
farmacist cu drept de liberă practică, 
în farmacia comunitară îşi pot efectua 
stagiul profesional studenţii sau alte 
persoane aflate în procesul de 
învăţământ farmaceutic.” 

Nemodificat devine 
pct. 16  
 

 

19  
 

16. La articolul 18, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins: 

Nemodificat devine 
pct. 17  

Prin 
renumerotare. 
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Art. 18 – (2) Modalitatea de 
asigurare a asistenţei 
farmaceutice a populaţiei în 
timpul nopţii sau în zilele 
nelucrătoare şi de sărbători 
legale este stabilită de 
Ministerul Sănătăţii Publice, 
cu avizul Colegiului 
Farmaciştilor din România şi 
este obligatorie pentru toate 
farmaciile comunitare aflate în 
relaţii contractuale cu casele de 
asigurări sociale de sănătate. 
 

„(2) Modalitatea de asigurare a 
asistenţei farmaceutice a populaţiei în 
timpul nopţii sau în zilele 
nelucrătoare şi de sărbători legale este 
stabilită de colegiile teritoriale şi este 
obligatorie pentru toate farmaciile 
comunitare aflate în relaţii 
contractuale cu casele de asigurări 
sociale de sănătate.” 

 
 
 

 
 

20 Art. 19. – Organizarea 
şi funcţionarea oficinei locale 
de distribuţie se stabileşte 
prin ordin al ministrului 
sănătăţii publice. 

17. Articolul 19 se abrogă. Nemodificat devine 
pct. 18  
 

Prin 
renumerotare. 

21  
 
Art. 20. – (1) Mutarea sediului 
unei farmacii comunitare se 
comunică Ministerului 
Sănătăţii Publice şi Colegiului 
Farmaciştilor din România. 

18. La articolul 20, alineatele (1) şi 
(2)  vor avea următorul cuprins: 
„Art.20.- (1) Mutarea sediului unei 
farmacii comunitare se comunică 
Ministerului Sănătăţii şi colegiilor 
teritoriale. 
 

Nemodificat devine 
pct. 19  
 

Prin 
renumerotare. 
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(2) Începerea activităţii la noul 
sediu se poate face numai dacă 
sunt îndeplinite condiţiile de 
autorizare şi după obţinerea, 
în condiţiile prezentei legi, a 
autorizaţiei de funcţionare 
pentru noul sediu. 

 (2) Începerea activităţii la noul sediu 
se poate face numai dacă sunt 
îndeplinite condiţiile de autorizare, pe 
baza raportului de inspecţie 
favorabil întocmit de personalul de 
specialitate prevăzut la art.10 
alin.(9) şi după înscrierea menţiunii 
noului sediu pe autorizaţia de 
funcţionare iniţială.”  

22  
 
Art. 21. – Mutarea sediului se 
poate face numai în aceeaşi 
localitate. Până la 31 
decembrie 2010 inclusiv, 
farmaciile comunitare 
înfiinţate în condiţiile art. 12 
alin. (2) se pot muta numai în 
aceleaşi condiţii. 

19. Articolul 21 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.21.- Mutarea sediului se poate 
face numai cu respectarea 
condiţiilor prevăzute la art.12 
alin.(1). Până la data de 31 decembrie 
2010 inclusiv, farmaciile comunitare 
înfiinţate în condiţiile art.12 alin.(2) 
se pot muta numai în aceleaşi 
condiţii.” 

Nemodificat devine 
pct. 20  
 

 

Prin 
renumerotare. 
 

23  
 

Art. 22. – (1) Pentru motive 
întemeiate sau pentru motive 
obiective invocate de 
deţinătorul autorizaţiei 
prevăzute la art. 10 alin. (1), 

 20. Articolul 22 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.22.- (1) Pentru motive 
întemeiate sau pentru motive 
obiective invocate de deţinătorul 
autorizaţiei prevăzute la art.10 
alin.(1), Ministerul Sănătăţii poate 

Nemodificat devine 
pct.21  
 

Prin 
renumerotare. 
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Ministerul Sănătăţii Publice 
poate aproba întreruperea 
activităţii farmaciei comunitare 
pe o perioadă de până la 180 
de zile. 
(2) Farmacia comunitară îşi 
poate suspenda activitatea în 
mod voluntar pentru o 
perioadă de maximum 60 de 
zile calendaristice. Dacă 
perioada de suspendare 
depăşeşte 30 de zile 
calendaristice, este obligatorie 
anunţarea Ministerului 
Sănătăţii Publice şi a 
Colegiului Farmaciştilor din 
România. 

aproba întreruperea activităţii 
farmaciei comunitare pe o perioadă 
de până la 180 de zile. 
 
 
(2) Farmacia comunitară îşi poate 
suspenda activitatea în mod voluntar 
pentru o perioadă de maximum 60 de 
zile calendaristice. Dacă perioada de 
suspendare depăşeşte 30 de zile 
calendaristice, este obligatorie 
anunţarea Ministerului Sănătăţii şi a 
colegiilor teritoriale.“ 

24  
 
 

Art. 23. – Farmacia comunitară 
îşi încetează activitatea prin 
anularea autorizaţiei de 
funcţionare emise de Agenţia 
Naţională a 
Medicamentului în 

21. La articolul 23, partea 
introductivă va avea următorul 
cuprins: 
„Art.23.- Farmacia comunitară îşi 
încetează activitatea prin anularea 
autorizaţiei de funcţionare emise de 
Ministerului Sănătăţii în 
următoarele situaţii:” 

Nemodificat devine 
pct. 22  
 

Prin 
renumerotare. 
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următoarele situaţii: 
25  22. La articolul 23, după litera e) se 

introduce o nouă literă, lit.f), cu 
următorul cuprins: 
“ f) decesul titularului autorizaţiei.” 
 

23. La articolul 23, 
după litera e) se 
introduce o nouă 
literă, lit.f), cu 
următorul cuprins: 
“ f) decesul 
farmacistului şef.”  
 
Autor: Comisia pentru 
sănătate şi familie  

Prin 
renumerotare. 
 
 
 
Pentru o 
exprimare 
precisă. 

26  
 

Art. 24. – (1) Societăţile 
comerciale care au în obiectul 
de activitate comercializarea 
cu amănuntul a produselor 
farmaceutice pot înfiinţa 
drogherii. 
(2) Drogheria este condusă de 
un farmacist şef sau de un 
asistent medical de farmacie 
şef. 
(3) Poate fi farmacist şef sau 
asistent medical de farmacie 
şef, în condiţiile alin. (2), 

23. Articolul 24 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.24.- (1) Societăţile comerciale 
care au în obiectul de activitate 
comercializarea cu amănuntul a 
medicamentelor pot înfiinţa 
drogherii. 
(2) Drogheria este condusă de un 
farmacist-şef sau de un asistent 
medical de farmacie şef. 
(3) Poate fi farmacist-şef sau asistent 
medical de farmacie şef, în condiţiile 
alin.(2), farmacistul cu drept de liberă 
practică, membru al Colegiului 
Farmaciştilor din România, respectiv 

Nemodificat devine 
pct. 24  
 

Prin 
renumerotare. 
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farmacistul cu drept de liberă 
practică, membru al Colegiului 
Farmaciştilor din România, 
respectiv asistentul medical de 
farmacie cu drept de liberă 
practică, membru al Ordinului 
Asistenţilor Medicali şi 
Moaşelor din România. 
(4) Drogheria funcţionează 
numai în prezenţa a cel puţin 
unui asistent medical de 
farmacie sau a unui farmacist. 

asistentul medical de farmacie cu 
drept de liberă practică, membru al 
Ordinului Asistenţilor Medicali şi 
Moaşelor din România. 
  (4) Drogheria funcţionează 
numai în prezenţa a cel puţin unui 
asistent medical de farmacie sau a 
unui farmacist.” 

27  
 

Art. 25. – (1) Autorizaţia de 
funcţionare a drogheriei se 
acordă pe numele persoanei 
juridice şi al farmacistului şef 
sau a asistentului medical de 
farmacie şef, după caz, de 
către Ministerul Sănătăţii 
Publice, prin Direcţia 
farmaceutică. 
(2) Pentru obţinerea 
autorizaţiei de funcţionare 
prevăzute la alin. (1), 

24. Articolul 25 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.25.- (1) Autorizaţia de 
funcţionare a drogheriei se acordă de 
Ministerul Sănătăţii pe numele 
persoanei juridice şi al farmacistului-
şef sau al asistentului medical de 
farmacie şef. 
 
 
 
(2) Pentru obţinerea autorizaţiei de 
funcţionare prevăzute la alin.(1), 
solicitantul depune următoarele 

Nemodificat devine 
pct. 25  
 

Prin 
renumerotare. 
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solicitantul va depune 
următoarele documente: 
  a) cererea-tip; 
  b) certificatul profesional 
curent al Colegiului 
Farmaciştilor din România 
pentru farmacistul şef, 
respectiv al Ordinului 
Asistenţilor Medicali şi 
Moaşelor din România 
pentru asistentul medical de 
farmacie şef; 
 
 
 
c) actul constitutiv al societăţii 
comerciale; 
 
 
 
 
 
d) copia certificatului de 
înregistrare a solicitantului la 
oficiul registrului comerţului; 
e) certificatul constatator emis 

documente: 
 
a) cererea-tip; 
b) contractul de muncă sau 
dovada exercitării profesiei în 
formă liberală, pentru o normă 
întreagă cu durata timpului de 
lucru de 8 ore, pentru farmacistul-
şef al unităţii, şi certificatul de 
membru al Colegiului 
Farmaciştilor din România, 
eliberat în condiţiile legii, însoţit de 
certificatul profesional curent, emis 
de Colegiul Farmaciştilor din 
România; 
c) contractul de muncă pentru 
normă întreagă cu durata timpului 
de lucru de 8 ore şi autorizaţia de 
liberă practică, emisă de Ordinul 
Asistenţilor Medicali şi Moaşelor 
din România, pentru asistentul 
medical de farmacie şef; 
d) actul constitutiv al societăţii 
comerciale; 
 
e) copia certificatului de înregistrare 
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de oficiul registrului 
comerţului care atestă 
înregistrarea ca punct de lucru 
a spaţiului destinat drogheriei 
sau, după caz, a sediului social 
cu activitate, pentru care se 
solicită autorizarea; 
f) schiţa şi datele privind 
localul unităţii conform 
ordinului ministrului sănătăţii 
publice; 
 
 
 
g) lista cu dotarea cu mobilier, 
ustensile şi aparatură, masă de
analiză, conform ordinului 
ministrului sănătăţii publice. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Autorizaţia de funcţionare 

a societăţii la oficiul registrului 
comerţului; 
 
 
 
 
 
f) certificatul constatator emis de 
oficiul registrului comerţului, care 
atestă înregistrarea ca punct de lucru 
a spaţiului destinat drogheriei sau, 
după caz, a sediului social cu 
activitate, pentru care se solicită 
autorizarea; 
g) schiţa şi datele privind localul 
unităţii, conform ordinului ministrului 
sănătăţii; 
 
h) lista privind dotarea cu mobilier şi 
aparatură; 
i) dovada achitării taxei prevăzute 
la art.44 pentru autorizare, mutare, 
preschimbare sau orice altă 
modificare în autorizaţia de 
funcţionare a  drogheriilor.  
(3) Autorizaţia de funcţionare 
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prevăzută la alin. (1) va fi 
eliberată în urma unui raport 
de inspecţie favorabil acordat 
de Direcţia farmaceutică din 
cadrul Ministerului Sănătăţii 
Publice. 
(4) În cazul unui raport de 
inspecţie nefavorabil se va 
acorda un termen de maximum 
45 de zile pentru remedierea 
deficienţelor. 
(5) Autorizaţia de 
funcţionare emisă în 
condiţiile prezentei legi 
include autorizaţia sanitară 
de funcţionare. 
(6) Autorizaţia de funcţionare 
prevăzută la alin. (1) va fi 
eliberată în maximum 15 zile 
de la efectuarea inspecţiei, în 
cazul raportului favorabil. În 
cazul în care termenul de 15 
zile nu este respectat, 
drogheria se consideră a fi 
autorizată conform 
procedurii 

prevăzută la alin.(1) se eliberează în 
urma unui raport de inspecţie 
favorabil întocmit de personalul de 
specialitate din cadrul Ministerului 
Sănătăţii. 
 
(4) Inspecţia se efectuează în 
termen de maximum 60 de zile de 
la data depunerii documentaţiei 
complete prevăzute la alin.(2). 
 
(5) În cazul unui raport de inspecţie 
cu recomandări, se acordă un termen 
de maximum 30 de zile pentru 
remedierea deficienţelor. 
 
(6) Autorizaţia de funcţionare 
prevăzută la alin.(1) se eliberează în 
maximum 30 zile de la efectuarea 
inspecţiei, în cazul raportului 
favorabil.  
 
 
 
 
 

 30 



autorizării tacite. 
(7) În cazul în care drogheria 
îşi schimbă deţinătorul 
autorizaţiei prevăzute la alin. 
(1), Ministerul Sănătăţii 
Publice va elibera o nouă 
autorizaţie de funcţionare, pe 
numele noului deţinător, în 
termen de 30 zile de la data 
solicitării. Până la eliberarea 
noii autorizaţii de funcţionare, 
drogheria va funcţiona în baza 
vechii autorizaţii. 

 
(7) În cazul în care drogheria îşi 
schimbă persoana juridică pe 
numele căreia a fost eliberată 
autorizaţia prevăzută la alin.(1), 
Ministerul Sănătăţii eliberează o nouă 
autorizaţie de funcţionare pe numele 
noii persoane juridice, în termen de 
30 zile de la data solicitării; până la 
eliberarea noii autorizaţii de 
funcţionare, drogheria funcţionează în 
baza vechii autorizaţii. 
 
(8) Activitatea drogheriei se 
desfăşoară în conformitate cu 
Regulile de bună practică 
farmaceutică, elaborate de 
Ministerul Sănătăţii şi aprobate 
prin ordin al ministrului sănătăţii”. 

28  
 

Art. 28. – (1) Pentru cauze de 
forţă majoră, Ministerul 
Sănătăţii Publice poate aproba 
întreruperea activităţii 
drogheriei pe o perioadă de 

25. Articolul 28 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.28.- (1) Pentru motive 
întemeiate sau pentru motive 
obiective invocate de deţinătorul 
autorizaţiei prevăzute la art.25 
alin.(1), Ministerul Sănătăţii poate 

Nemodificat devine 
pct. 26  
 

Prin 
renumerotare. 
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până la 180 de zile. 
 
 
(2) Drogheria îşi poate 
suspenda activitatea în mod 
voluntar pentru o perioadă de 
maximum 60 de zile 
calendaristice. Dacă perioada 
de suspendare depăşeşte 30 de 
zile calendaristice, este 
obligatorie anunţarea 
Ministerului Sănătăţii Publice 
şi a Colegiului Farmaciştilor 
din România. 

aproba întreruperea activităţii 
drogheriei pe o perioadă de până la 
180 de zile. 
 (2) Drogheria îşi poate suspenda 
activitatea în mod voluntar pentru o 
perioadă de maximum 60 de zile 
calendaristice. Dacă perioada de 
suspendare depăşeşte 30 de zile 
calendaristice, este obligatorie 
anunţarea Ministerului Sănătăţii şi a 
colegiilor teritoriale.”  

29  26. La articolul 29, după litera e) se 
introduce o nouă literă, lit.f), cu 
următorul cuprins: 
„f) faliment.” 

Nemodificat devine 
pct. 27  
 

Prin 
renumerotare. 

30  
 

Art. 30. – Condiţiile de 
organizare şi funcţionare ale 
drogheriei se stabilesc prin 
ordin al ministrului sănătăţii 
publice. 

27. Articolul 30 va avea următorul 
cuprins: 
 „Art.30.- Condiţiile de organizare 
şi funcţionare a drogheriei se 
stabilesc prin norme.” 

Nemodificat devine 
pct. 28  
 

Prin 
renumerotare. 

31 Art. 31. – (1) Este interzisă 28.  La articolul 31, alineatul (1) Se elimină  Pentru evitarea 
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folosirea de către drogherii a 
însemnelor farmaciei 
comunitare. 

se abrogă.  
Autor: Comisia pentru 
sănătate şi familie  

concurenţei 
neloiale. 

32  
 
Art. 32. – (1) Supravegherea şi 
inspecţia în farmacii 
comunitare şi în drogherii se 
exercită de către Agenţia 
Naţională a Medicamentului. 
(2) Inspecţia se face împreună 
cu reprezentanţi ai Colegiului 
Farmaciştilor din România, în 
baza unui protocol. 
 

29. Articolul 32 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.32.- (1) Inspecţia de autorizare 
şi inspecţiile de supraveghere în 
farmacii comunitare, farmacii cu 
circuit închis şi în drogherii se 
exercită de Ministerul Sănătăţii. 
(2) Controlul privind exercitarea 
profesiei de farmacist se face de 
Colegiul Farmaciştilor din România, 
prin filialele teritoriale, în 
conformitate cu prevederile legii.” 

Nemodificat   
 

 

33  
 
Art. 33. – Inspecţia în farmacii 
comunitare şi în drogherii se 
face cel puţin o dată la 2 ani. 
 

30. Articolul 33 va avea următorul 
cuprins:  
 „Art.33.- Inspecţia de 
supraveghere în farmacii 
comunitare, farmacii cu circuit 
închis şi drogherii se face cel puţin o 
dată la 3 ani sau ori de câte ori este 
nevoie.” 

Nemodificat   
 

 

34  
 
Art. 37. – Constituie 

31. Articolul 37 va avea următorul 
cuprins: 
,,Art.37.- Constituie contravenţie şi se 

Nemodificat   
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contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă de la 2000 lei la 
10000 lei angajarea de 
personal farmaceutic de 
specialitate ce nu posedă drept 
de liberă practică, cu excepţia 
farmaciştilor şi a asistenţilor 
aflaţi în perioada de stagiu. 
 

sancţionează cu amendă de la 2.000 
de lei la 10.000 de lei următoarele 
fapte: 
 a) angajarea de personal farmaceutic 
de specialitate care nu posedă drept 
de liberă practică; 
b) distribuţia medicamentelor fără 
documente care să ateste 
provenienţa şi/sau calitatea 
acestora; 
c) nerespectarea prevederilor 
privind procedura de retragere a 
medicamentelor de farmacii şi 
drogherii; 
d) comercializarea 
medicamentelor cu termen de 
valabilitate depăşit.” 

 
 
 
Nemodificat   
 
 
Nemodificat   
 
 
 
Nemodificat   
 
 
 
Nemodificat   
 
 
e)      nerespectarea 
Regulilor de bună 
practică farmaceutică 
aprobate prin ordin al 
ministerului sănătăţii. 
 
Autor: Comisia pentru 
sănătate şi familie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru încadrarea 
corectă a acestor 
fapte care 
constituie 
contravenţie. 
 
 

35  32. Articolul 38 va avea următorul Nemodificat    
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Art. 38. – În cazul în care 
organele de inspecţie 
prevăzute la art. 32 constată 
abateri repetate privind 
organizarea, dotarea şi 
funcţionarea farmaciei 
comunitare sau a drogheriei, 
pot dispune suspendarea 
activităţii şi închiderea unităţii 
până la remedierea abaterilor. 

cuprins: 
„Art.38.- În cazul în care organele de 
inspecţie prevăzute la art.32 constată 
repetarea abaterilor privind 
organizarea, dotarea şi funcţionarea 
farmaciei sau a drogheriei, pot 
dispune suspendarea activităţii şi 
închiderea unităţii până la remedierea 
deficienţelor constatate.” 

 

36  
 
 
Art. 39. – Constituie 
contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă de la 10000 lei la 
20000 lei şi închiderea 
farmaciei comunitare, 
respectiv a drogheriei 
următoarele fapte: 
a) funcţionarea unei farmacii 
comunitare sau a unei 
drogherii fără autorizaţie de 
funcţionare emisă de Agenţia 
Naţională a Medicamentului 

33. Articolul 39 va avea următorul 
cuprins: 
 
 „Art.39.- Constituie contravenţie 
şi se sancţionează cu amendă de la 
10.000 de lei la 20.000 de lei şi 
închiderea farmaciei, respectiv a 
drogheriei următoarele fapte: 
 
 
 a) funcţionarea unei farmacii sau a 
unei drogherii fără autorizaţie de 
funcţionare emisă de Ministerul 
Sănătăţii; 
  

33. Articolul 39 va 
avea următorul 
cuprins: 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
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sau de Ministerul Sănătăţii 
Publice, după caz, respectiv 
fără un raport favorabil de 
inspecţie farmaceutică; 
b) deţinerea sau eliberarea în 
drogherii a unor produse 
medicamentoase a căror 
deţinere şi eliberare sunt 
interzise în drogherie; 
c) încălcarea prevederilor art. 
15 şi ale art. 24 alin. (4). 
 

 
 
 
 
 b) deţinerea sau eliberarea în 
drogherii a unor medicamente ale 
căror deţinere şi eliberare sunt 
interzise în drogherie; 
 
 c) încălcarea prevederilor art.15 şi 
ale art.24 alin.(4); 
d) nerespectarea Regulilor de 
bună practică farmaceutică 
aprobate prin ordin al ministrului 
sănătăţii.” 

 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
Nemodificat  
 
Se elimină  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-a  preluat în 
cuprinsul art. 37 

37  
 
 
Art. 40. – Constatarea faptelor 
ce constituie contravenţii şi 
aplicarea amenzilor se fac de 
către inspectorii din cadrul 
Inspecţiei Sanitare de Stat 
din Ministerul Sănătăţii 
Publice. 
 

34. Articolul 40 va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art.40.- (1) Constatarea faptelor ce 
constituie contravenţii şi aplicarea 
amenzilor se fac de personalul de 
specialitate din Ministerul 
Sănătăţii. 
 
 
 (2) Modelul procesului-verbal de 

34. Articolul 40 va 
avea următorul 
cuprins: 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
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contravenţie este prevăzut în 
norme. 
 (3) La sesizarea Colegiului 
Farmaciştilor din România, 
Ministerul Sănătăţii este obligat să 
efectueze un control. Rezultatul 
controlului este transmis Colegiului 
Farmaciştilor din România, potrivit 
legii.” 
 

 
 
(3) La sesizarea 
Colegiului Farmaciştilor 
din România, Ministerul 
Sănătăţii va efectua un 
control. Rezultatul 
controlului este transmis 
Colegiului Farmaciştilor 
din România, potrivit 
legii.” 
Autor: Comisia pentru 
sănătate şi familie  

38 Art. 42 - (2) În termen de 3 
ani de la intrarea în vigoare 
a prezentei legi, unităţile 
prevăzute la alin. (1) sunt 
obligate să se reautorizeze şi 
să se înregistreze în Registrul 
naţional de evidenţă a 
farmaciilor, respectiv în 
Registrul naţional al 
drogheriilor. 
(3) Noile autorizaţii de 
funcţionare eliberate pentru 
farmaciile comunitare 

35. La articolul 42, alineatele (2) şi 
(3)  se abrogă. 

Nemodificat  
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prevăzute la alin. (1) conferă 
drepturile prevăzute la art. 2 
alin. (1). 

39  
 

Art. 43. – Dispoziţiile art. 10 
alin. (2) lit. b), alin. (3) şi 
(4),precum şi ale art. 12, se 
aplică până la data de 31 
decembrie 2010, inclusiv. 

36. Articolul 43 va avea următorul 
cuprins: 
,,Art.43.- Dispoziţiile art.12 se aplică 
până la data de 31 decembrie 2010, 
inclusiv.” 

Nemodificat  
 

 

40  
 
 
Art. 44. – (1) Taxele şi 
cuantumul taxelor prevăzute 
de prezenta lege se vor stabili 
prin hotărâre a Guvernului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Articolul 44 va avea următorul 
cuprins: 
 
 „Art.44.- (1) Taxele pentru 
emiterea autorizaţiei de 
funcţionare sunt următoarele: 
a) pentru înfiinţarea de farmacii 
în mediul urban - 3.000 de lei; 
b) pentru înfiinţarea de farmacii 
în mediul rural - 150 de lei; 
c) pentru înfiinţarea unei oficine 
locale de distribuţie - 100 de lei; 
d) pentru înfiinţarea de drogherii 
în mediul urban - 2.000 de lei; 
e) pentru înfiinţarea de drogherii 
în mediul rural - 50 de lei. 

37. Articolul 44 va 
avea următorul 
cuprins: 
Nemodificat  
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  (2) Taxele prevăzute la alin. 
(1) se fac venit la bugetul de 
stat. 
 

 (2) Taxele pentru emiterea unei noi 
autorizaţii în cazul preschimbării sau 
al pierderii autorizaţiei de funcţionare 
a farmaciei ori a drogheriei sunt 
următoarele: 
a) pentru mediul urban - 1.000 de 
lei; 
b) pentru mediul rural - 50 de lei. 
 
 
 
 
 
 
(3) Pentru orice altă modificare 
înscrisă pe autorizaţia de 
funcţionare a farmaciei sau 
drogheriei se percepe o taxă de 50 
de lei. 
(4) În cazul mutării sediului 
farmaciei sau drogheriei, 
cuantumul taxelor este cel prevăzut 
pentru înfiinţare. 
 (5) Taxele prevăzute de prezenta 
lege se fac venit la bugetul de stat. 
(6) Cuantumul taxelor se poate 

Nemodificat  
 
 
 
 
a) pentru mediul urban 
- 100 de lei; 
Nemodificat 
(unanimitate) 
 
Autor: Comisia pentru 
sănătate şi familie şi 
Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci  
Nemodificat  
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
Nemodificat  
 
Nemodificat  

 
 
 
 
 
Pentru 
diminuarea 
discrepanţei 
dintre nivelul 
taxelor percepute 
farmaciilor din 
mediul rural faţă 
de cele  din 
mediul urban. 
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actualiza periodic, prin hotărâre a 
Guvernului.” 

 

41  Art.II.- Cererile depuse la Ministerul 
Sănătăţii, în vederea eliberării 
autorizaţiei de funcţionare pentru 
farmacii şi drogherii, până la intrarea 
în vigoare a prezentei legi, precum şi 
documentele ce le însoţesc vor fi 
analizate în conformitate cu 
prevederile acesteia.  

Nemodificat  
 

 

42  Art.III.- În termen de un an de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, 
unităţile prevăzute la art.42 din Legea 
farmaciei nr.266/2008, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin 
prezenta lege, care deţin autorizaţii de 
funcţionare cu termen de valabilitate, 
sunt obligate să preschimbe 
autorizaţiile de funcţionare, în 
condiţiile legii. 

Nemodificat  
 

 

43 _______ ________ Art. IV. – În tot 
cuprinsul Legii 
farmaciei nr.266/2008, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
privind 
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Partea I, nr.765 din 13 
noiembrie 2008, 
sintagma „Ministerul 
Sănătăţii Publice” se 
înlocuieşte cu 
sintagma „Ministerul 
Sănătăţii”, iar 
sintagma „ordin al 
ministrului sănătăţii 
publice” se înlocuieşte 
cu sintagma „ordin al 
ministrului sănătăţii”. 

actualizarea 
denumirilor. 

44  Art.IV. - Legea farmaciei 
nr.266/2008, cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta lege, 
se va republica în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 

Art.V. - Legea 
farmaciei nr.266/2008,  
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 765 din 
13 noiembrie 2008, cu 
modificările şi 
completările aduse prin 
prezenta lege, se va 
republica în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, dându-se 
textelor o nouă 
numerotare. 

Prin 
renumerotare. 
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II. Amendamente respinse  
 

Nr.
crt. 

Text iniţial Amendament propus şi 
autorul acestuia 

Motivare Cameră 
decizională 

1 _______ Se propune ca la art. 2 alin. (1) 
lit. g) să se reformuleze după 
cum urmează: 
“g) testarea unor parametri 
biologici cu aparatura 
destinata utilizarii individuale 
de catre pacienti.”  
 
Autor: dep. Lucreţia Roşca 
(Grup Parlamentar al 
PSD+PC) 

a) argumente pentru 
admitere: Se scoate textul 
legat de administrare de 
vaccinuri, deoarece 
pregatirea farmacistilor si 
asistentilor de farmacie nu 
are ca obiect aceasta 
activitate. 
b) argumente pentru 
respingere: se stabileşte 
prin ordin al ministrului 
sănătăţii numai în situaţii 
de urgenţă 

Camera 
Deputaţilor  

2 _______ Se propune introducerea la art. 
5, după alineatul (1) a unui 
alin. (11) cu următorul cuprins:  
„(1) Prin excepţie, de la 
articolul 5, alineatul (1) 
activităţile prevăzute  la art. 
2 alin. (1) lit. a), b) şi e) se 

a) argumente pentru 
admitere: se solicită 
admiterea amendamentului 
datorită lipsei efective a 
oficinelor din mediul rural, 
unde este concentrată 
45%din populaţia 

Camera 
Deputaţilor  
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realizează de către  
asistentul de farmacie cu 
drept  de liberă practică, 
membru al Ordinului 
Asistenţilor Medicali şi 
Moaşelor din România, cu 
experienţă de cel puţin 2 ani, 
angajat al farmaciei  
comunitare, care înfiinţează 
oficină în mediul rural, în 
localităţile cu mai puţin de 
2500 de locuitori.” 
 
Autor: dep. Adrian Bădulescu 
( Grup Parlamentar al PD-L) 

României , care se 
confruntă cu un deficit de 
asistenţă în privinţa 
accesului la medicamente.  
În niciun caz, prin 
eliminarea criteriului 
demografic în mediul rural 
nu se vor deschide 
farmacii, deoarece în 
comunităţi mai mici de 
3000 de locuitori, nu poate 
fi eficientă economic, în 
condiţiile în care legea 
obligă la prezenţa unui 
farmacist în farmacia sau 
oficină din mediul rural. 
b) argumente pentru 
respingere: Activităţile 
prevăzute la art. 2 lit. a) se 
pot realiza numai sub 
supravegherea 
farmaciştilor. Restul 
prevederilor se regăsesc la 
alin. (2) al art. 5. 

3 ________ La art. 6 se adaugă alin.(3) cu 
urmatorul continut: 

a) argumente pentru 
admitere: activitatea 

Camera 
Deputaţilor  
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(3) Producatorii si 
distribuitorii de 
medicamente sau alte 
produse farmaceutica 
prevazute la art.2, nu pot sa 
infiinteze farmacii 
comunitare, puncte de lucru 
sau drogherii. 
 
Autor: dep.Claudiu Ţaga 
(Grup parlamentar al PNL) 

acestora este delimitata 
prin activitatea comerciala 
specifica si ar produce 
efecte ale conflictelor de 
interese si concurenta 
neloiala.  
b) argumente pentru 
respingere: Menţinerea 
criteriului demografic 
reprezintă o necesitate 
stringentă până la data de 
31 decembrie 2010. 

4 Art. 10 alin.(5) Autorizaţia de 
funcţionare prevăzută la art. 8 
alin. (1) va fi eliberată în urma 
unui raport de inspecţie 
favorabil acordat de Direcţia 
farmaceutică din Ministerul 
Sănătăţii Publice, prin 
autorităţile de sănătate publică, 
care vor avea personal 
specializat în acest sens. 
Inspecţia va fi efectuată în 
termen de maximum 60 de zile 
de la data depunerii 
documentaţiei prevăzute la alin. 

Se propune modificarea 
termenului la maximum 45 
de zile 
 
Autor: dep. Claudiu Ţaga 
(Grup parlamentar al PNL) 
 

a) argumente pentru 
admitere:  Mărirea 
operativităţii. 
b) argumente pentru 
respingere: Termenul 
propus este mult prea scurt.

Camera 
Deputaţilor  
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(2). 
5 Art. 10 alin. (6) În cazul unui 

raport de inspecţie nefavorabil se 
va acorda un termen de maximum 
45 de zile pentru remedierea 
deficienţelor. 

Se propune modificarea 
termenului la maximum 15 
zile 
 
Autor: dep.Claudiu Ţaga 
(Grup parlamentar al PNL) 

a) argumente pentru 
admitere:  Mărirea 
operativităţii. 
b) argumente pentru 
respingere: Termenul 
propus este mult prea scurt.

Camera 
Deputaţilor  

6 Art. 10 alin. (7) Autorizaţia de 
funcţionare emisă în condiţiile 
prezentei legi include autorizaţia 
sanitară de funcţionare, 
autorizaţia pentru deţinere şi 
manipulare de substanţe şi 
produse toxice, stupefiante, 
psihotrope şi precursori, folosite 
în scop medical. 

Se propune modificarea 
termenului la maximum 45 
zile 
 
Autor: dep.Claudiu Ţaga 
(Grup parlamentar al PNL) 
 

a) argumente pentru 
admitere:  Mărirea 
operativităţii. 
b) argumente pentru 
respingere: Termenul 
propus este mult prea scurt.

Camera 
Deputaţilor  

7 Art. 11. – (2) Orice modificare 
ulterioară a listei personalului 
de specialitate se comunică 
filialei judeţene a Colegiului 
Farmaciştilor din România şi 
Ministerului Sănătăţii Publice, 
în termen de 30 de zile de la 
modificare. 

Art .11 alin (2) se abroga 
 
Autor: dep.Claudiu Ţaga 
(Grup parlamentar al PNL) 
 

a) argumente pentru 
admitere: Nu se justifica 
deoarece in documentele 
necesare pentru infiintare 
si functioanare nu este 
prevazuta o asemenea lista. 
b) argumente pentru 
respingere: Această 
situaţie este gestionată prin 
evidenţele Colegiului 

Camera 
Deputaţilor  
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Farmaciştilor din România.
8 Art. 12. – (1) Avizul de 

oportunitate se va solicita 
înaintea înfiinţării farmaciei 
comunitare şi se eliberează în 
termen de maximum15 zile de la 
depunerea cererii de eliberare, 
de către autoritatea de sănătate 
publică în raza căreia se solicită 
înfiinţarea farmaciei 
comunitare, cu respectarea 
următoarelor condiţii: 
a) în mediul urban, o farmacie 
comunitară se poate înfiinţa la 
minimum 3000 de locuitori în 
Bucureşti, la minimum 3500 de 
locuitori în oraşele reşedinţă de 
judeţ şi la minimum 4000 de 
locuitori în celelalte oraşe; 
b) în mediul rural, o farmacie 
comunitară se poate înfiinţa la 
minimum 4000 de locuitori, în 
localităţile cu peste 4000 de 
locuitori, şi maximum o 
farmacie în localităţile cu sub 
4000 de locuitori. 

Eliminarea art. 12. 
 
Autor: dep. Cristina Dobre şi 
Horea Uioreanu ( Grup 
Parlamentar al PNL )  
 

a) argumente pentru 
admitere: Este un criteriu 
restrictiv şi discriminatoriu 
care vine în contradicţie cu 
faptul că profesia de 
farmacist este o profesie 
liberală. 
b) argumente pentru 
respingere: Menţinerea 
criteriului demografic 
reprezintă o necesitate 
stringentă până la data de 
31 decembrie 2010. 

Camera 
Deputaţilor  
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9 ______ Art. 12 alin. (21): Pentru 
localităţile din mediul rural 
care nu au deschise unităţi 
farmaceutice ce eliberează 
medicamente în regim 
gratuit sau compensat, se 
poate asigura distribuţia 
prin unităţi farmaceutice 
mobile. Autorizarea şi modul 
de funcţionare al acestora 
vor fi stabilite prin Ordin de 
Ministru. 
 
Autori: sen. Minerva Boitan şi 
sen Liviu Câmpanu ( Grup 
Parlamentar al PNL )  

a) argumente pentru 
admitere: Necesitatea 
deservirii localităţilor mici 
şi izolate care nu au acces 
la farmacii. 
b) argumente pentru 
respingere: Sistemul de 
distribuţie prin unităţi 
farmaceutice mobile nu 
prezintă siguranţă pentru 
sănătatea populaţiei. 

Camera 
Deputaţilor  

10 Art. 12. – (1) Avizul de 
oportunitate se va solicita 
înaintea înfiinţării farmaciei 
comunitare şi se eliberează în 
termen de maximum15 zile de la 
depunerea cererii de eliberare, 
de către autoritatea de sănătate 
publică în raza căreia se solicită 
înfiinţarea farmaciei 
comunitare, cu respectarea 

Art.12 va avea următorul 
cuprins : 
Infiintarea unei farmacii 
comunitare, drogherii, in 
mediul urban, sau in mediul 
rural, se face pe principiul 
liberei concurente , 
nediscriminatoriu, in 
conditiile legii. 
 

a) argumente pentru 
admitere: Este necesar să 
se aplice si in mediul urban 
principiul propus pentru 
mediul rural ca sanu se 
infiinteze si sa functioneze 
farmaciile comunitare si 
drogheriile pe criterii 
demografice, acest fapt 
ingradind accesul liber al 
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următoarelor condiţii: 
a) în mediul urban, o farmacie 
comunitară se poate înfiinţa la 
minimum 3000 de locuitori în 
Bucureşti, la minimum 3500 de 
locuitori în oraşele reşedinţă de 
judeţ şi la minimum 4000 de 
locuitori în celelalte oraşe; 
b) în mediul rural, o farmacie 
comunitară se poate înfiinţa la 
minimum 4000 de locuitori, în 
localităţile cu peste 4000 de 
locuitori, şi maximum o 
farmacie în localităţile cu sub 
4000 de locuitori. 
(2) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (1), se mai poate înfiinţa câte 
o farmacie comunitară în gări şi 
aerogări, precum şi în centrele 
comerciale cu o suprafaţă de 
vânzare de minimum 3000 m2, 
în care se desfăşoară activităţi de 
comercializare cu amănuntul de 
produse şi de alimentaţie publică, 
situate într-un singur imobil care 
utilizează o infrastructură comună 

Autor: dep.Claudiu Ţaga 
(Grup parlamentar al PNL) 

populatiei la aceste servicii 
si marind birocratia de 
analiza permanenta a 
principiului demografic 
aflat in perpetua miscare in 
plus sau in minus, creend 
sarcini in plus Ministerului 
Sanatatii. 
b) argumente pentru 
respingere: Menţinerea 
criteriului demografic 
reprezintă o necesitate 
stringentă până la data de 
31 decembrie 2010. 
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şi utilităţi adecvate. 
 (3) Ministerul Sănătăţii Publice şi 
autorităţile de sănătate publică 
au obligaţia să publice pe 
paginile de internet proprii 
listele cu localităţile din judeţ 
unde se pot deschide farmacii 
comunitare în conformitate cu 
condiţiile specificate la alin. (1), 
precum şi cu solicitanţii care au 
depus cereri pentru aviz de 
oportunitate, în ordinea depunerii 
lor, menţionându-se data la care s-
au depus aceste cereri. 

11 Art. 13. – (1) Societăţile 
comerciale care au înfiinţate 
farmacii comunitare pot înfiinţa 
câte o oficină locală de distribuţie 
în localităţile fără servicii 
farmaceutice. 
(2) Autorizaţia de funcţionare a 
oficinelor locale de distribuţie se 
înscrie pe autorizaţia de 
funcţionare a farmaciei 
comunitare titulare. 
(3) Oficina comunitară locală de 

La articolul 13, alineatele (1), 
(3) şi (4) se modifică şi vor  
avea următorul cuprins: 
„Art. 13- (1) Societăţile 
comerciale care au înfiinţate 
farmacii comunitare pot fi 
înfiinţate oficine locale şi/sau 
oficine volante de distribuţie 
în localităţile din mediul rural 
în care nu este asigurată 
asistenţa populaţiei cu 
medicamente prin farmacii, 

a) argumente pentru 
admitere: Se propune 
înfiinţarea oficinelor 
volante pentru segmentul 
de populaţie din localităţile 
izolate care nu au acces la 
distribuţia de 
medicamente. 
b) argumente pentru 
respingere: Sistemul de 
distribuţie prin unităţi 
farmaceutice mobile nu 
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distribuţie şi farmacia din 
mediul rural funcţionează în 
prezenţa farmacistului, care îşi 
desfăşoară activitatea potrivit 
competenţelor, după un orar 
stabilit şi anunţat publicului şi 
comunicat filialei judeţene a 
Colegiului Farmaciştilor din 
România. 
(4) În cazul în care în localitatea 
respectivă se înfiinţează o 
farmacie comunitară, oficina 
existentă se desfiinţează. 
 

inclusiv în satele arondate 
oraşelor. 
(3) Menţinerea privind 
înfiinţarea oficinelor locale 
şi/sau oficine volante de 
distribuţie în mediul rural şi în 
staţiunile aflate pe litoral se 
înscrie pe autorizaţiei  de 
funcţionare a farmaciei 
comunitare titulare, care este 
autorizată şi funcţionează. 
 (4) Înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea oficinelor locale 
şi/sau oficine volante de 
distribuţie prevăzute la alin. 
(1) şi (2) se reglementează prin 
Norme.  
 
Autor:dep. Rodica Nassar 
(Grup Parlamentar al PSD+ 
PC)  
 
„Art.13-(11) Societăţile 
comerciale care au înfiinţate 
farmacii comunitare pot 
înfiinţa, pe lângă oficine 

prezintă siguranţă pentru 
sănătatea populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) argumente pentru 
admitere: Se impune 
posibilitatea înfiinţării de 
către  farmaciile 
comunitare  a oficinelor 
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locale de distribuţie şi  
oficine mobile care să 
deservească localităţile 
situate în locuri mai greu 
accesibile, izolate, cu un 
număr relativ mic de 
locuitori, în care nu 
funcţionează o oficină locală 
sau o drogherie. 
(12) Oficinele mobile sunt 
amenajate în mijloace de 
transport autorizate sanitar 
şi funcţionează numai în 
prezenţa unui asistent 
medical de farmacie care 
poate comercializa produsele 
care se distribuie prin 
drogherie. 
....................................... 
Art.13- (4) Înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
oficinelor locale de distribuţie 
şi a oficinelor mobile,  
prevăzute la alin.(1) şi (2) se 
reglementează prin norme.  
Autor: Comisia pentru 

mobile, amenajate şi 
autorizate în condiţiile 
legii, în zone rurale unde 
nu există nici o unitate 
farmaceutică, sub 
sancţiunea retragerii 
autorizaţiei în caz de 
neconformitate. Înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
oficinelor mobile va fi 
stabilită prin norme.  Prin 
intermediul oficinelor 
mobile se va permite 
deservirea cu medicamente 
a multor localităţi izolate, 
în care localnicii nu au 
acces la nici un fel de 
medicamente. 
b) argumente pentru 
respingere: Sistemul de 
distribuţie prin unităţi 
farmaceutice mobile nu 
prezintă siguranţă pentru 
sănătatea populaţiei. 
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industrii şi servicii  
 
   La alin.(1)(2)(3) ale art. 13 
se va inlocui termenul de 
„oficine locale” cu termenul 
„puncte de lucru” 
 
Autor: dep.Claudiu Ţaga 
(Grup parlamentar al PNL) 
 
 
 
 La art. 13, alin (5) se abroga 
 
Autor: dep.Claudiu Ţaga 
(Grup parlamentar al PNL) 

 
 
a) argumente pentru 
admitere: Termenul 
„punct de lucru „ este 
consacrat in legislatia 
societatilor comerciale. 
b) argumente pentru 
respingere: pentru 
folosirea termenului 
consacrat în materie.  
 
a) argumente pentru 
admitere: Se limiteaza 
liberul acces al populatiei 
la serviciile farmaceutice si 
igradeste principiul liberei 
concurente 
b) argumente pentru 
respingere: În această 
situaţie,  existenţa unei 
oficine nu se mai justifică. 

    
 

PREŞEDINTE, 
RODICA NASSAR 
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