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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

                 
Bucureşti, 30.04.2009 

                                  Nr.23/188/2009 
       

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea si completarea Legii farmaciei 

nr.266/2008  
 

In conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, cu adresa 
nr.P.L.x228 din 14 aprilie 2009, înregistrată sub nr.23/188 din 16 aprilie 2009 pentru 
dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea si completarea Legii farmaciei nr.266/2008.  
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii  

farmaciei nr. 266/2008, în scopul facilitării aplicării prevederilor acestui act normativ. 
Astfel, pentru înfiinţarea unei farmacii sau drogherii, precum şi în procedura de 
autorizare, se  introduce o singură autoritate care să implementeze procesul, respectiv 
Ministerul Sănătăţii. De asemenea, se elimină criteriul demografic pentru  a încuraja 
înfiinţarea de farmacii la sate, se clarifică condiţiile de suspendare sau de întreruperea 
activităţii pentru farmacii şi drogherii şi modul de efectuare a inspecţiei, se întăreşte 
răspunderea prin introducerea de către Senat a “Regulilor de bună practică 
farmaceutică” şi se întăresc sancţiunile contravenţionale.   

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, conform  
avizului nr.139/05.03.2009, cu observaţii şi propuneri care au fost însuşite de iniţiator.  
 Proiectul de lege a fost aprobat de Senat, în şedinţa din 8 aprilie 2009, cu 
modificări şi completări. 
 Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 29 aprilie 2009. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să avizeze 
favorabil proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii farmaciei 
nr.266/2008, în forma adoptată de Senat cu un amendament admis prezentat în anexă. 
 Prin obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 Potrivit prevederilor articolului 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera 
Deputaţilor. 
   
                                                             PREŞEDINTE, 
 
                                                               Iulian Iancu 
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ANEXA 
 

 A M E N D A M E N T E      A D M I S E 
la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii farmaciei nr.266/2008 

Amendamente admise/Autor Motivaţie 

0 1 2 3 
1 14. Articolul 13 va avea următorul cuprins: 

Art. 13. – (1) Societăţile comerciale care au înfiinţate 
farmacii comunitare 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 alineatul (1) pot 
înfiinţa în staţiunile aflate pe litoral, în perioada sezonului 
estival, oficine locale de distribuţie.    

La articolul I punctul 14, articolul 13 va avea 
următorul  cuprins: 
Nemodificat. 
 
 
 
 
“ (11) Societăţile comerciale care au înfiinţate 
farmacii comunitare pot înfiinţa, pe lângă 
oficine 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. 
 
 
Nemodificat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se impune posibilitatea înfiinţării de 
către  farmaciile comunitare  a 
oficinelor 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.   
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0 1 2 3 
 (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. 
(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. 
 
 
 
(4) Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
oficinelor locale de distribuţie şi a oficinelor 
mobile,  prevăzute la alin.(1) şi (2) se 
reglementează prin norme.  
 
Nemodificat. 
 
Dep. Mircea Toader – PD-L 
Dep.Iulian Iancu – PSD 
 

 

 
      
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
 
Expert parlamentar, 
Dr.Maria Cristina Bălănescu    
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