
 
 
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru sănătate  şi familie                    Nr. 28/  414/ 25 septembrie 2008                          

 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra  propunerii legislative „Legea 

farmaciei” (Pl-x 483/2006), respinsă  de Senat în şedinţa din11 mai 2006 şi  
trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie pentru examinare, în fond, cu adresa  
nr.PLx 483 din 17 mai 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului 
Legislativ nr. 1419/14.10.2005  şi avizul favorabil al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi nr. Plx 483 din 07.06.2006. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare în conformitate cu prevederile art.73 alin.(3) din 
Constituţia României, republicată. Caracterul legii din lege organică în lege 
ordinară a fost modificat ca urmare a eliminării dispoziţiilor de domeniul legii 
organice. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM          
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Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  
  

Comisia pentru sănătate  şi familie                                                                                                  Nr. 28/414  /25 septembrie 2008                                 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative “Legea farmaciei”(Plx 483/2006) 

 
 
 
 

 1. Cu adresa nr.PLx 483 din 17 mai 2006 Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată cu dezbaterea, în fond, cu 
propunerea legislativă „Legea farmaciei” (Pl-x 483/2006).  Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de 
primă Cameră sesizată, în şedinţa din 11 mai 2006. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ nr. 1419/14.10.2005  şi avizul 
favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr. Plx 483 din 07.06.2006. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare activitatea farmaciilor din România, sector foarte important, în 

condiţiile în care în prezent activitatea acestora este reglementată prin ordine de ministru. Prezentul proiect de lege ţine cont 
de legislaţia şi practica Uniunii Europene  şi de situaţia din prezent a farmaciilor şi a practicii farmaceutice din România. 
Proiectul de lege reglementează condiţiile de funcţionare, orarul, schimbarea sediului, transferul, întreruperea temporară şi 
încetarea activităţii farmaciei şi sancţiunile pentru farmaciile şi farmaciştii care nu respectă dispoziţii legii. 
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Având în vedere cele prezentate mai sus, Comisia pentru sănătate şi familie propune  plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea propunerii legislative cu amendamentele menţionate în anexă. 
 

2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare în conformitate 
cu prevederile art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. Caracterul legii din lege organică în lege ordinară a fost 
modificat ca urmare a eliminării dispoziţiilor de domeniul legii organice. 

  
 3.  La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie  din datele de 27 august 2008, 17 septembrie şi 23 septembrie 2008 
au fost prezenţi  toţi cei 14 deputaţi membri ai comisiei.  Au participat la lucrările comisie doamna Elena Popescu 
vicepreşedinte al Colegiului  Farmaciştilor din România  şi domnul George Baicu director al Direcţiei farmaceutice din 
cadrul Ministerul Sănătăţii Publice. 

 Raportul comisiei  a fost adoptat unanimitate de voturi. 
 
 4. Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituţia României, republicată şi art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
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Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Text propus de comisie (autor 
amendament) 

Motivare 

1 Legea farmaciei Nemodificat 
 

 

2 Capitolul I 
Dispoziţii generale 
 

Nemodificat  
 

3 Art. 1 Farmacia este unitatea sanitară de 
specialitate care asigură asistenţa farmaceutică a 
populaţiei. 

Art. 1 Asistenţa farmaceutică a 
populaţiei se asigură, în condiţiile 
prezentei legi, prin intermediul 
farmaciilor comunitare şi 
drogheriilor. 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

Doar farmacia comunitară asigură asistenţa 
farmaceutică a populaţiei. Farmacia de 
spital prestează activităţi farmaceutice 
pentru secţiile spitalului. 
Deşi nu distribuie întreaga gamă de 
medicamente, drogheria este recunoscută 
prin această lege ca fiind un distribuitor de 
medicamente. 

    4 Art. 2 (1)  Farmacia asigură asistenţa farmaceutică 
a populaţiei prin următoarele activităţi: 
 

a. eliberarea la preţul cu amănuntul  în 
conformitate cu prevederile legale a 
medicamentelor din grupa A, pe bază de 
prescripţie medicală, pacienţilor şi 
spitalelor fără farmacie, în conformitate 
cu prevederile legale, la preţul cu 
amănuntul; 

 
b. eliberarea la preţul cu amănuntul  în 

conformitate cu prevederile legale a 
medicamentelor din grupa B, fără 
prescripţie medicală, pacienţilor, 
unităţilor sanitare sau economice în 
conformitate cu prevederile legale, la 
preţul cu amănuntul; 

Art. 2 (1) Farmacia asigură asistenţa 
farmaceutică a populaţiei prin 
următoarele activităţi: 
a) eliberarea la preţul cu amănuntul 

a medicamentelor care se 
eliberează pe bază de prescripţie 
medicală; 

 
 
 
 
b) eliberarea la preţul cu 

amănuntul,  în conformitate cu 
prevederile legale, a 
medicamentelor fără prescripţie 
medicală; 

 
 

 
 
 
Pentru conformitate cu reglementările ce 
privesc medicamentul; 
 
 
 
 
 
 
Pentru conformitate cu reglementările ce 
privesc medicamentul; 
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c. prepararea medicamentelor magistrale şi 

oficinale sau a altor produse de sănătate, în 
conformitate cu prevederile legale; 

 
d. eliberarea medicamentelor de uz veterinar; 

 
e. vanzarea altor servicii si produse de 

sănătate si de interes comunitar precum: 
produse igieno-cosmetice, produse 
parafarmaceutice, dispozitive medicale, 
suplimente alimentare şi alimente cu 
destinaţie specială, produse de puericultura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f. informarea şi consilierea pacienţilor privind 

utilizarea corectă şi raţională a 
medicamentelor si a altor produse stabilite 
prin ordin al ministrului sanatatii; 

 
 

 
c) prepararea medicamentelor 

magistrale şi oficinale sau a altor 
produse de sănătate; 

 
Nemodificat 
 
       e) vânzarea de produse 
cosmetice, produse 
parafarmaceutice, dispozitive şi 
aparatură medicală de uz 
individual şi consumabile pentru 
acestea, suplimente alimentare şi 
alimente cu destinaţie specială, 
plante anodine şi produse pe bază 
de plante anodine, produse de 
puericultură, articole destinate 
întreţinerii igienei personale, 
echipamente, materiale sau 
produse destinate protecţiei sau 
îmbunătăţirii sănătăţii, produse 
pentru protecţie împotriva bolilor 
cu transmitere sexuală sau cu 
acţiune contraceptivă, produse 
homeopate, produse destinate 
aromaterapiei, alte produse 
destinate utilizării în unele stări 
patologice; 
 
 
  f) informarea şi consilierea 
pacienţilor privind utilizarea corectă 
şi raţională a medicamentelor şi 
întreţinerea stării de sănătate; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru stabilitatea economică a farmaciei 
şi în conformitate cu practicile europene şi 
mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o formulare corectă. 
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g. informarea şi consilierea pacienţilor privind 
utilizarea corectă şi raţională a altor 
produse de sanatate si a unor servicii de 
ingrijire igienico - cosmetice  

 
 
 
 
 
(2) Farmaciile detin si elibereaza numai produse 
autorizate pentru comercializare, conform 
dispozitiilor legale 

 
 
 

(3) Medicamentele de uz uman se elibereaza numai 
prin farmaciile autorizate de Ministerul Sanatatii in 
conditiile legii . 
 
 
(4) Este interzisa eliberarea medicamentelor de uz 
uman prin farmaciile veterinare. 
 
(5) Farmacia participă la programe şi campanii de 
promovare şi ocrotire a sănătăţii populaţiei, în 
conformitate cu competenţele profesionale ale 
personalului farmaciei. 
_______ 

   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) În farmacii este interzisă 
utilizarea tehnicii de vânzare „cu 
autoservire” pentru 
medicamentele de uz uman sau 
veterinar. 
 
(3) Eliberarea medicamentelor se 
face numai prin farmacie sau 
drogherie. 
 
 
(4) Nemodificat 
 
 
(5) Nemodificat  
 
 
 
(6) Eliberarea medicamentelor se 
face numai cu amănuntul, cu 
excepţia produselor destinate 
truselor de urgenţă impuse prin 
lege. 
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

 Analizele medicale minime sunt permise 
în farmacii în legislaţia tuturor ţărilor, 
deoarece ele se pot realiza şi de către 
pacienţi în ambulatoriu fără supraveghere 
de specialitate. O asemenea măsură este de 
natură a ajuta pacienţii şi de a creşte 
calitatea serviciilor farmaceutice.   
 
 
 Produsele farmaceutice au fost deja 
precizate şi sunt autorizate de ANM.  
 
 
 
 
Pentru o exprimare mai cuprinzătoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru reglementarea şi acestei situaţii. 
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5. Art. 3 (1)  În funcţie de destinatarii serviciilor 
farmaceutice, farmaciile sunt farmacii comunitare 
şi farmacii de spital. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Farmacia publica este unitatea sanitară ce 
sigura asistenţa în ambulatoriu a populaţiei cu 
produse medicamentoase, igienico-cosmetice, 
dispozitive medicale, produse parafarmaceutice, 
medicamente de uz veterinar şi în care se 
execută prescripţii magistrale şi oficinale.  
 
(3) Farmacia de spital este unitatea sanitară care 
asigură asistenţa cu medicamente de uz uman a 
bolnavilor internaţi în unităţile sanitare, publice sau 
private aflate în structura Ministerului Sănătăţii, a 
altor ministere cu reţea sanitară proprie şi a altor 
instituţii sau asociaţii. 
 

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. 
 
 
 
Se elimină 
 
 
 
 
 
 
(2) În condiţiile stabilite prin 
ordinul ministrului sănătăţii 
publice, asistenţa farmaceutică din 
spital poate fi externalizată 
farmaciilor comunitare. 
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 
 

Clasificarea nu îşi are utilitatea, întrucât 
farmacia spitalului este în fapt o secţie a 
acestuia si se va organiza în conformitate 
cu alte reglementări.  
Cred că ar putea fi nevoie să existe 
farmacii cu circuit închis şi în alte locuri 
decăt în spitale, exemplu: penitenciare, 
santorii, centre medicale unităţi militare, 
etc. 
 
Modalităţile de asigurare a asistenţei 
farmaceutice sunt deja precizate limitativ 
în art. 2, alin. (1), facand inutila o noua 
enumerare 
  
 
 
 Externalizarea este prevăzută şi în Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, art. 196. 
 Această chestiune este una absolut tehnică 
şi care poate fi reglementată şi prin ordin, 
prin norme. 
Prin renumerotare alin. (3) devine alin. (2). 

6. Art. 4 Drogheria, ca unitate sanitară cu 
personalitate juridică, are ca unic obiect de 
activitate aprovizionarea populatiei cu 
medicamente ce se eliberează fără prescripţie 
medicală, produse igieno-cosmetice, suplimente 
nutritive, plante anodine şi produse pe bază de 
plante anodine, dispozitive medicale. 

Art. 4 Drogheria asigură asistenţa 
farmaceutică a populaţiei prin 
activităţile prevăzute la art. 2, alin 
(1), lit. b), e) şi  g), cu excepţia 
produselor homeopate.    
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

Pentru rigurozitatea exprimării. 
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7. Art. 5  Activităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) a, c 
si e se realizează numai de către farmacişti si 
numai în farmacie.  
 
 
(2) Activităţile prevăzute la art. 2 alin. (1)  b, se pot 
realiza si de către asistentii medicali de farmacie în 
farmacie sau in drogherie. Activităţile prevăzute la 
art. 2 alin. (1)  literele d si f se pot  realiza si de 
către alte persoane în farmacie sau în drogherie. 
 
 
 
 
(3) Farmacia poate elibera medicamente pe 
baza de comandă şi dipozitive medicale necesare 
truselor de urgenţă din instituţiile sau societăţile 
comerciale, care sunt obligate prin normele în 
vigoare să deţină astfel de truse. 
 
 
 

Art. 5 (1) Activităţile prevăzute la 
art. 2 alin. (1), lit. a), c), d) si 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 farmacie sau în 
drogherie, cu excepţia produselor 
homeopate care se eliberează 
numai pe bază de prescripţie 
medicală. 
 
Se elimină 
 
 
 
 
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 
 

 Aceste activităţi se pot realiza şi în oficina 
locală de distribuţie 
 
 
 
Pentru rigurozitatea textului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A fost prevăzut la art. 2 (5) 

8.  
Capitolul II 
 
Farmacia publică 

 
Capitolul II 
 
Farmacia comunitară 
 
 

 
 

9.  
Secţiunea 1. Înfiinţarea farmaciei 

 
Nemodificat 
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10. Art.6. (1) Farmacia se înfiinţează şi funcţionează 
ca sediu secundar sau, dupa caz, ca sediu social cu 
activitate al unei societati cu răspundere limitată 
sau societati pe acţiuni potrivit legii nr.31/1990 
privind societatile comerciale. 
 
 
 
(2) Societatea va avea ca  obiect de activitate 
numai activitatile specifice functionarii farmaciei, 
clasificate conform Codului CAEN, respectiv 
comertul cu amanuntul al produselor 
medicamentoase, cosmetice si articole medicale. 
Se pot desfasura si activitati conexe activitatilor 
de farmacie, fiind interzise desfasurarea 
concomitenta a activitatilor medicale sau 
activitatea de depozit farmaceutic. 

 

Art.6. (1) Farmacia se înfiinţează şi 
funcţionează în cadrul unei 
societăţi comerciale organizate  
potrivit prevederilor  Legii 
societăţilor comerciale nr. 31/1990 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
(2) Societatea comercială va avea 
în obiectul de activitate 
comercializarea cu amănuntul a 
produselor farmaceutice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 

Pentru rigoare juridică şi în conformitate 
cu observaţiile cuprinse în punctul de 
vedere al Guvernului.  
 
 
 
 
 
 Obiectele de activitate potrivit CAEN şi 
care se înscriu la înregistrarea societăţii 
sau punctului de lucru sunt multiple. Cu 
titlu exemplificativ arătăm: 
CAEN 5231 - comerţ cu amănuntul al 
produselor farmaceutice  
CAEN 5232 - comerţ cu amănuntul al 
articolelor medicale şi ortopedice 
CAEN 5233 - comerţ cu amănuntul al 
produselor cosmetice şi de parfumerie 
etc 
 
Alte coduri CAEN vor fi necesare vânzării 
de produse de puericultură, zaharină etc.  
 
Iată de ce, norma trebuie să prevadă doar 
obligativitatea existenţei obiectului de 
activitate CAEN 5231, dar nu limitat la 
acesta.   

11. Art.7.  Farmaciile sunt conduse de un farmacist - 
şef, care detine aviz de liberă practică. 

Art.7.  Farmaciile sunt conduse de 
un farmacist şef. Poate fi farmacist 
şef farmacistul cu drept de liberă 
practică. 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

Pentru rigoare juridică. 
Este redundantă precizarea „membru al 
Colegiului F.R. „ deoarece potrivit legii 
numai aceştia au drept de liberă practică.  
Pe de altă parte cetăţenii UE cu drept de 
libera practică in ţara de origine sunt 
înregistraţi la colegiu fără a fi obligaţi să şi 
devină membri. 
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12. Art. 8. (1)  Farmacia functioneaza pe baza 
autorizaţiei de funcţionare emise de Ministerul 
Sănătăţii, în condiţiile prezentei legi. 

 
 

(2) Activitatea farmaciei se desfăşoară în 
conformitate cu Regulilor de Buna Practica 
Farmaceutica, elaborate de CFR si aprobate prin 
ordinul ministrului. 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
(2) Activitatea farmaciei 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. 
 
Amendament propus de: 
 dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim şi 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 

 
 
 
 
 
Pentru o exprimare corectă şi completă. 

13. Art.9. Autorizaţia de funcţionare conferă 
următoarele drepturi: 
 
a) dreptul de a desfăşura activităţile prevăzute de 
lege; 
 
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 şi elibera, în 
condiţiile legii substanţe şi produse stupefiante ori 
precursori ai acestora, folosite în scop medical; 
 
d) dreptul de a încheia contracte cu societăţile de 
asigurări sociale de sănătate privind furnizarea de 
servicii farmaceutice. 

Nemodificat 
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14. Art.10.  (1) Autorizatia de funcţionare se acordă pe 
numele persoanei juridice şi al farmacistului sef de 
farmacie,  de catre Ministerul Sanatatii-Directia 
generala farmaceutica si aparatura medicala, in 
termen de 30 de zile lucrătoare de la data 
inregistrarii documentaţiei complete conform 
prezentei legi. 
  
 
(2) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare, 
solicitantul va depune următoarele documente: 
 
a) cererea-tip  
 
b) avizul de oportunitate asupra deschiderii 
unitatii, emis de Ministerul Sănătăţii, Direcţiile de 
Sănătate Publică. Avizul de oportunitate este 
netransmisibil.   
 
 
 
 
 
 
c) avizul profesional al Colegiului Farmaciştilor 
judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti 
pentru farmacistul sef; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.10  (1) Autorizaţia de 
funcţionare se acordă pe numele 
persoanei juridice şi al farmacistului 
sef de farmacie de către Ministerul 
Sănătăţii Publice prin Direcţia 
generală farmaceutică. 
 
 
 
Nemodificat: 
 
 
Nemodificat 
 
b) avizul de oportunitate asupra 
deschiderii unităţii, care se 
eliberează persoanelor prevăzute 
la alin. (1) în baza avizului 
consultativ al Colegiului 
Farmaciştilor din România,  emis 
de Ministerul Sănătăţii Publice 
prin autorităţile de sănătate 
publică şi 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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru exprimare clară şi completă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru actualizarea procedurii şi denumirii 
actelor emise. 
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d) schema organizatorică a personalului angajat în 
funcţie de mărimea unităţii, cerinţele de calificare 
în domeniu, dovada raporturilor de muncă 
(contracte de muncă sau alte forme de angajare) a 
personalului de specialitate, dovada dreptului de 
liberă practică; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) actul constitutiv al societăţii comerciale 
(statutul şi/sau contractul); 
 
 
f) copia certificatului de înregistrare a 
solicitantului la registrul comerţului. 
 
g) certificatul constatator emis de oficiul 
registrului comerţului care atestă înregistrarea ca 
punct de lucru a spaţiului destinat unităţii 
farmaceutice sau după caz a sediului social cu 
activitate, pentru care se solicită autorizarea; 
 
h) schiţa şi datele privind localul unităţii 
(amplasare, construcţie, compartimentare, 
legături funcţionale - sursă de apă potabilă, 
echipament de preparare a apei distilate, 
condiţii de temperatură şi umiditate); 
 

 
d) fişele de atribuţii ale 
farmaciştilor avizate de Colegiul 
Farmaciştilor din România. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) actul constitutiv al societăţii 
comerciale;  
 
 
f) nemodificat 
 
g)  nemodificat 
 
 
 
 
 
 

h) schiţa şi datele privind 
localul unităţii  

 
 
 
 

 
Schema organizatorică şi mărimea unităţii 
nu sunt de competenţa sau interesul 
autorităţii publice. 
Pentru respectarea dispoziţiilor Legii 
95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii: 
Art. 579. - Colegiul Farmaciştilor din 
România are următoarele atribuţii:  
………………………………………….. 
   g) avizează, conform regulamentelor de 
organizare şi funcţionare a unităţilor 
farmaceutice, fişa de atribuţii a postului de 
farmacist, întocmită obligatoriu la nivelul 
fiecărei farmacii;  
 
 
Actul constitutiv le include pe amândouă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu este cazul ca MSP să elaboreze norme 
in acest sens.  
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i) lista cu dotarea cu mobilier, ustensile şi 
aparatură, masă de analiză; 
 
 
 
 
j) autorizaţia sanitară de funcţionare pentru 
farmaciile de circuit închis; 
 
 
 
k) dovada deţinerii spaţiului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i) lista cu dotarea cu mobilier, 
ustensile şi aparatură, masă de 
analiză, conform normelor 
elaborate de Ministerul Sănătăţii 
Publice. 
 
j) se elimină 
 
 
 
 
k)  se elimină 
 
 
(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 pentru 
depunerea documentaţiei 
autorizaţiei este un termen de 
decădere pentru solicitant. Dacă 
solicitantul nu depune 
documentaţia în 45 de zile 
conform alin. (3), pentru obţinerea 
autorizaţiei de funcţionare va 
trebui să obţină un nou aviz de 
oportunitate. 

Pentru o exprimare corectă şi completă. 
 
 
 
 
 
Autorizaţia sanitară este inclusă în 
autorizaţia de funcţionare potrivit art. 11– 
a se vedea şi punctul de vedere al 
Guvernului – pct. 5 
 
Este incorporată în certificatul constatator 
 
 
Avizul de oportunitate detaliat la art. 14 
este necesar până la expirarea perioadei de 
tranziţie, pentru care este prevăzut criteriul 
demografic. Este necesar ca instituţiile 
abilitate, respectiv ASP să confirme 
solicitantului faptul că este posibil, 
conform reglementărilor, ca într-o 
localitate să se înfiinţeze o farmacie, 
înainte ca solicitantul să înceapă 
demersurile de investiţii. 
 
 
 Odată cu expirarea termenului pentru 
valabilitatea numerus clausus, avizul de 
oportunitate va deveni caduc şi inoperant. 
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(3) Autorizaţia de funcţionare va fi eliberată numai 
în urma unui raport de inspecţie favorabil acordat 
de Direcţia generală farmaceutică şi aparatură 
medicală din Ministerul Sănătăţii. Inspecţia va fi 
efectuată in maximum 25 de zile de la depunerea 
dosarului complet.   
 
 
 
 
 
 
(4) In cazul unui raport de inspecţie nefavorabil se 
reia procedura de autorizare. 
 
 
 
(5) Cererile pentru eliberarea autorizaţiei de 
funcţionare se vor rezolva in ordinea depunerii 
dosarelor. 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Modalitatea de eliberare a autorizatiei de 
functionare precum se completeaza cu norme ale 
MS; 
 
 
(7) In cazul în care farmacia îşi schimbă 
proprietarul sau farmacistul şef Ministerul 
Sănătăţii va elibera o nouă autorizatie de 
functionare. In perioada dintre depunerea cererii 

(5) Autorizaţia de funcţionare va fi 
eliberată în urma unui raport de 
inspecţie favorabil acordat de 
Direcţia generală 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.  
 
(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, psihotrope şi 
precursori, folosite în scop 
medical. 
 
(8) Autorizaţia de funcţionare va fi 
eliberată în maximum 15 zile de la 
efectuarea inspecţiei, în cazul 
raportului favorabil.  
 
(9) În cazul în care farmacia îşi 
schimbă proprietarul, Ministerul 
Sănătăţii Publice va elibera o nouă 
autorizaţie de funcţionare, pe 

Este necesară acordarea unui termen ferm 
pentru autoritatea care efectuează raportul, 
cu sancţiunea autorizării tacite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inspecţia poate să fie favorabilă cu 
observaţii, care pot fi remediate. 
 
 
 
S-a preluat din art. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Este necesară acordarea unui termen ferm 
pentru acordarea autorizării, sub 
sancţiunea autorizării tacite. 
 
 
Pentru corelare cu prevederile alin. (1) 
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pentru eliberarea autorizatiei de functionare si 
expirarea termenului de 30 de zile farmacia va 
functiona in baza unei autorizatii temporare de 
functionare. Aceasta se va elibera pe numele 
farmacistului sef care depune cererea de autorizare 
de functionare. 
 
(8) Durata de valabilitate a unei autorizatii de 
functionare este de 5 ani. Cu 90 de zile inainte 
de expirarea autorizatiei de functinare, 
farmacistul sef va solicita eliberarea unei noi 
autorizatii de functionare conform normelor de 
aplicare a prezentei legi elaborate de Ministerul 
Sanatatii. 
 

numele proprietarului în termen 
de 30 zile de la data solicitării. 
Până la eliberarea noii autorizaţii, 
farmacia va funcţiona în baza 
vechii autorizaţii.  
 
 
(10) Personalul care are calitatea 
de a autoriza sau controla 
farmaciile sau drogheriile trebuie 
să aibă gradul profesional  de 
farmacist primar şi o vechime de 
minimum 10 ani în specialitate. 

 
Amendament propus de: 
dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim  şi 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Autorizaţiile sunt pe termen nelimitat. 
Inspecţia şi supravegherea este obligatorie, 
oricum 

15. Art.11 Autorizatia de functionare  emisa in 
conditiile prezentei legi include deopotriva 
autorizatia sanitara de functionare, autorizatia 
pentru detinere si manipulare de substante si 
produse toxice, stupefiante, psihotrope si 
precursori, folosite in scop medical. 
 

Se elimină  
 
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

A fost preluat la art. 10, alin (5) 

16. Art.12 (1) Avizul profesional al Colegiului 
Farmaciştilor din România se obţine la solicitarea 
farmacistului sef. 
 
 
(2) Orice modificare ulterioară a listei personalului 
de specialitate se comunică Colegiului 
Farmaciştilor din România filiala judeţeană şi 
Ministerului Sănătăţii, în termen de 30 de zile de la 
modificare. 
 

Art.11 (1) Certificatul profesional 
curent al Colegiului Farmaciştilor 
din România se obţine la solicitarea 
farmacistului sef. 
 
Nemodificat 

Pentru folosirea uniformă a termenilor. 
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17. Art. 13 (1) În termen de 30 de zile de la 
obţinerea autorizaţiei prevăzute la art. 8 alin. 
(1), farmacistul şef  este obligat să comunice 
Colegiului Farmaciştilor din România filiala 
judeţeană al cărui membru este şi în raza căreia 
îşi desfăşoară activitatea: 

a. copia autorizaţiei emise de Ministerul 
Sănătăţii; 

b. lista personalului de specialitate al 
farmaciei. 

 
 
(2) Orice modificare ulterioară a listei 
personalului de specialitate se comunică 
Colegiului Farmaciştilor din România filiala 
judeţeană şi Ministerului Sănătăţii, în termen 
de 30 de zile de la modificare. 
 

Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină 
 
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 

Pentru eliminarea birocraţiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru evitarea repetiţiilor de la art 12, 
unde a fost modificat. 
 
 
 
 
 

18. Art. 14 (1) Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia 
Farmaceutică, trebuie să ţină cont la eliberarea 
autorizatiei de functionare, de necesarul de 
medicamente şi servicii farmaceutice în localitatea  
în care se doreşte înfiinţarea farmaciei, conform 
următoarelor criterii: 
 
 
 
 
a. în mediul urban, o farmacie se poate înfiinţa la 
minim 3000 de locuitori iar pentru Bucuresti o 
farmacie se poate infiinta la minim 2500 de 
locuitori, la nivel de sector; 
 
 
 

Art.12 (1) Avizul de oportunitate se 
va solicita înaintea înfiinţării 
farmaciei şi se eliberează în termen 
de maximum 15 zile de la depunerea 
cererii de eliberare de către 
Autoritatea de Sănătate Publică în 
raza căreia se solicită înfiinţarea 
farmaciei cu respectarea 
următoarelor condiţii:  
 
a) în mediul urban, o farmacie 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; 

Avizul de oportunitate se leagă de numerus 
clausus. Vezi art. 10, alin (21) 
 
Atenţie la aceste instituţii care se vor 
desfiinţa sau vor fi preluate de autorităţile 
locale. 
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b. în mediul rural, o farmacie se poate înfiinţa la 
minim 4000 de locuitori, în localităţile cu peste 
4000 de locuitori, şi maxim o farmacie în 
localităţile cu sub 4000 de locuitori.  

 
 
 
(2) In mediul urban, se mai poate înfiinţa o 
farmacie in centre comerciale cu o suprafata mai 
mare de 3000 metri patrati, precum si in gari si 
aerogari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) In vederea sporirii transparentei in autorizarea 
de noi farmacii, Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia 
Farmaceutică va asigura actualizarea lunara a site-
lui oficial al MS cu privire la numarul de farmacii 
cu aviz de functionare, pe localitati si mentionare 
expresa a localitatilor urbane care au un numar 
deficitar de farmacii conform criteriilor 
demografice in vigoare. 
 

b) în mediul rural, o farmacie 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) lit a) şi b),  se mai poate 
înfiinţa câte o farmacie în gari si 
aerogari precum şi în centrele 
comerciale cu o suprafata de 
vânzare de minimun 3000 m2 in 
care se desfasoara activitati de 
comercializare cu amanuntul de 
produse, si de alimentatie publica, 
si este situata intr-un singur 
imobil care utilizeaza o 
infrastructura comuna si utilitati 
adecvate. 
  
(3)Ministerul Sănătăţii Publice şi 
autorităţile de sănătate publică au 
obligaţia să publice pe paginile de 
web-uri proprii listele cu 
localităţile din judeţ unde se pot 
deschide farmacii în conformitate 
cu condiţiile specificate la alin. (1), 
precum şi solicitanţii care au 
depus cereri pentru aviz de 
oportunitate, în ordinea depunerii 
lor, menţionându-se data la care s-
au depus aceste cereri. 
Amendament propus de: 
dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim şi 
dl.dep.Sorin Paveliu 

 
 
 
 
 
 
 
Este absolut necesar să se definească ce se 
înţelege, în sensul acestei legi, prin spaţiu 
comercial de mari dimensiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru crearea unor mecansime 
transparente 
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19. Art. 15  (1) Fac excepţie de la art. 14 alin.1 
înfiinţarea farmaciilor care au ca unic 
proprietar farmacistul şef.   
(2) Autorizatia de functionare eliberata in 
conditiile prevazute la aliniatul 1 va fi retrasa in 
conditiile in care structura actionariatului se 
schimba. 
 

Se elimină 
 
 
Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

Această excepţie este considerată 
discriminatorie si se acordă privilegii 
speciale unor categorii de persoane, care ar 
putea fi considerate drept ajutoare de stat 
şi ridică probleme juridice grave.  
Excepţia a fost criticată de Guvern în 
Punctul de vedere transmis (pct. 8). Acest 
articol, corelat cu faptul că farmacia 
înfiinţată astfel nu poate fi înstrăinată, 
încalcă dreptul la proprietate chiar a celui 
care o înfiinţează.   
Pe de altă parte, o asemenea derogare de la 
lege ar crea o piaţă paralelă de 
tranzacţionare a autorizaţiilor de 
funcţionare, precum: 
- farmaciştii care actualmente sunt 
proprietari de farmacii vor vinde 
farmaciile pe care le au în prezent în 
proprietate, solicitând apoi o nouă 
autorizaţie de înfiinţare pe această 
excepţie, 
- farmaciile înfiinţate pe această excepţie 
vor fi vândute chiar dacă legea interzice 
acest lucru, găsindu-se modalităţi ascunse, 
precum: asociere în participaţiune, vânzare 
neînregistrată etc. 
 

20. Art.16 (1) În localităţile lipsite de servicii 
farmaceutice, până la înfiinţarea unei farmacii sau 
pe o durată determinată prin autorizaţia de 
funcţionare, se pot înfiinţa oficine locale de 
distribuţie a medicamentelor de către farmaciile 
cele mai apropiate, la solicitarea Consiliului Local 
al localităţii respective, în baza autorizatiei de 
functionare, emise de către Ministerul Sanatatii. 
 

Art.13 (1) Societăţile comerciale 
care au înfiinţate farmacii pot 
înfiinţa câte o oficină locală de 
distribuţie în localităţile fără 
servicii farmaceutice.  
 
 
 
 

Pentru stimularea asigurării de servicii 
farmaceutice, deschiderea de oficii nu 
trebuie condiţionată de solicitarea 
autorităţilor locale 
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(2) Farmacia cea mai apropiată care primeşte 
cererea are obligaţia de răspunde în termen de 30 
de zile. În caz de răspuns negativ sau în lipsa unui 
răspuns orice altă farmacie poate înfiinţa o oficină 
in localitatea respectiva. 
 
 
(3) Programul oficinei se comunica Colegiului 
Farmacistilor din judetul respectiv. Oficina va fi 
deservita pe intreaga durata de functionare de un 
farmacist cu drept de libera practica. 
 
 
 
 
 
 
(4) In cazul in care localitatea respectiva se 
infiinteaza o  farmacie oficina existenta se 
desfiinteaza. 
 

(2) Autorizaţia de funcţionare a 
oficinelor locale de distribuţie se 
înscrie pe autorizaţia de 
funcţionare a farmaciei titulare. 
 
 
 
(3) Oficina 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 Colegiului 
Farmaciştilor din judeţul 
respectiv.  
 
 Nemodificat 
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 

Pentru  eliminarea birocraţiei şi pentru  a 
asigura o stabilitate a acestor unităţi 
farmaceutice. 
 
 
 
 
 Programul de lucru în mediul rural nu 
trebuie să fie similar cu cel al farmaciei şi 
după aceleaşi rigori 
 

21. Art. 17 În localităţile rurale fără farmacie, dacă 
autorităţile locale solicita înfiinţarea unei astfel 
de unităţi sanitare, acestea se obliga sa acorde 
spaţiu gratuit adecvat de funcţionare . 

Se elimină 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

Această prevedere nu este necesară. 

22. Art. 18 In mod excepţional, pe perioada de un 
an, la propunerea Colegiului Farmaciştilor din 
România sau a Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, Ministerul Sănătăţii poate stabili prin 
ordin si alte modalitati de asigurare a serviciilor 
farmaceutice in localitatile unde nu exista 
farmacii sau oficine.  
 

 Se elimină  
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

Această situaţie nu mai are obiect. 
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23.  
Sectiunea 2. 

     Organizarea şi funcţionarea farmaciei 

 
Nemodificat 
 

 

24. Art.19. (1) Farmacia va fi amplasată numai la 
parterul clădirilor, cu acces liber şi direct din 
stradă, într-un spaţiu dedicat numai activităţii de 
farmacie. Farmaciile cu circuit deschis din cadrul 
unitatilor sanitare, si complexelor comerciale pot fi 
amplasate cel mult la etajul 1. 
 
 
 
 
 
(2) Localul farmaciei va avea o suprafaţă utilă de 
minimum 50 mp, excluzând din această suprafaţă 
holurile şi grupurile sociale. 
 

Art.14. (1) Farmacia va fi amplasată 
numai la parterul clădirilor, cu acces 
liber şi direct din stradă, cu excepţia 
celor amplasate în complexe 
comerciale, gări şi aerogări, la 
care accesul se poate face şi din 
incinta acestora. Farmaciile 
comunitare din cadrul unităţilor 
sanitare şi complexelor comerciale 
pot fi amplasate cel mult la etajul 1. 
 
(2) Nemodificat 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

Aceste excepţii, sunt necesare acolo unde 
accesul din stradă nu este posibil şi este 
acceptabil. 

25. Art.20. (1) Farmacia, ca unitate sanitară, va 
putea funcţiona numai după obţinerea 
autorizaţiei de funcţionare eliberată de 
Ministerul Sănătăţii şi înscrierea unităţii în 
Registrul naţional de evidenţă a farmaciilor, 
ţinut de către Direcţia Generală Farmaceutică si 
de Aparatura Medicala, din cadrul Ministerului  
Sănătăţii, conform Normelor Metodologice de 
aplicare a prezentei legi. 
 
(2) Mai multe farmacii pot avea acelasi 
actionariat formand un lant de farmacii, care 
pot utiliza acelasi denumire si sigla. Raportul 
farmacii individuale/lanturi de farmacii nu 
poate fi mai mare de 1/5.  
 

Se elimină  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină 
 
 
 
 
 

S-a prevăzut la art. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atât Consiliul legislativ (pct. 2) , cât şi 
Guvernul (pct 8), precum şi Consiliul 
Concurenţei subliniază faptul că o astfel 
de restricţie constituie bariere în calea 
libertăţii de  stabilire şi este generatoare de 
insecuritate juridică. În plus vine în 
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(3) Trimestrial Ministerul Sanatatii va publica 
pe site-ul oficial, numarul maxim de farmacii 
care pot functiona in cadrul lanturilor 
farmaceutice. In cazul in care numarul 
farmaciilor individuale scade iar raportul 
mentionat la aliniatul (2) este depasit, farmaciile 
infiintate deja in cadrul lanturilor farmaceutice 
isi continua activitatea. 
 

Se elimină 
 
 
 
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

contradicţie cu Legea concurenţei. Potrivit 
punctului de vedere al Guvernului, la nivel 
comunitar se urmăreşte liberalizarea 
sectorului farmaceutic. 

26. Art. 21 (1) Farmacia funcţionează numai în 
prezenţa a cel putin un farmacist, care îşi exercită 
personal profesiunea, neputând fi înlocuit de o 
persoană de o altă profesiune. 
 
 
(2) Numele farmacistului sau farmacistilor aflati 
in timpul programului, răspunzatori de 
activitatea tehnică in programul orar respectiv 
va fi afisat in dreptul ghiseului unde se 
elibereaza medicamentele. 

Art. 15.  Farmacia funcţionează 
numai în prezenţa a cel putin un 
farmacist, care îşi exercită personal 
profesiunea, neputând fi înlocuit de 
o persoană de o altă profesiune. 
 
Se elimină 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

 
 
 
 
 
 
Existenţa ecusoanelor este obligatorie şi 
suficiente 

27. Art. 22 (1) Activitatea profesională a farmaciei 
este condusă personal de un farmacist şef. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Farmacistul şef nu are dreptul să exercite 
această funcţie decât într-o singură unitate 
farmaceutică. 
 
 
 
 

Se elimină  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină  
 
 
 
 
 
 

Conducerea personală implică prezenţa 
permanentă în farmacie, ceea ce este 
imposibil. 
Mai mult, potrivit legii farmacistul are 
drept de decizie profesională şi nu se 
supune, din acest punct de vedere, unui 
superior. Aceiaşi situaţie o întâlnim şi la 
medici. 
 
Oficina locală de distribuţie este condusă 
de farmacistul şef, care conduce farmacia 
de care aparţie oficina. De asemenea, 
funcţia de farmacist şef este o funcţie 
administrativă care poate fi exercitată în 
mai multe unităţi.  
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(3) Poate exercita funcţia de farmacist şef de 
farmacie farmacistul care: 

a. are dreptul de a exercita profesiunea, 
conform legii; 

b. are minim 1 an de experienţă 
profesională, licită şi continuă, în 
farmacie, în ultimii 5 ani; 

c. face dovada pregătirii profesionale 
continue;  

d. face dovada stării de sănătate fizice sau 
psihică corespunzătoare pentru 
exercitarea profesiei de farmacist 
conform normelor elaborate de 
Ministerul Sanatatii; 

e. nu a depăşit vârsta de 65 de ani.  
f. nu au avut sancţiuni disciplinare în 

ultimii 2 ani; 
g. nu are incheiat un contract individual de 

munca, pe perioada nedeterminata, cu 
un alt angajator, cu exceptia cadrelor 
didactice. 

 
(4) Pe perioada absenţei sale din farmacie, 
farmacistul şef îşi desemnează un înlocuitor, în 
persoana altui farmacist, care îndeplineşte 
condiţiile legale de exercitare a profesiunii. 
 
(5) Farmacistul şef este răspunzător de 
activitatea farmaciei în ansamblul  sau şi 
reprezintă farmacia în orice împrejurare legată 
de activitatea profesională din farmacie. 
 
 
 
 
 

Se elimină  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină  
 
 
 
 
Se elimină  
 
 
 
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

 Conţinutul avizului profesional este 
menţionat la art. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În farmacie prezenţa unui farmacist este 
oricum obligatorie 
 
 
Răspunderea profesională este personală şi 
aparţine personalului farmaceutic 
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28. Art. 23 (1) Personalul de specialitate al farmaciei 
se compune din: 
    a. farmacistul şef; 
    b. farmacişti; 
    c. asistenţi de farmacie. 
 
 
(2) Sub îndrumarea şi controlul unui farmacist cu 
drept de libera practica, în farmacie îşi pot 
desfăşura activitatea, în limita competenţelor lor, 
studenţi si farmacisti rezidenti sau alte persoane 
aflate în procesul de învăţământ farmaceutic ori de 
stagiu profesional in cadrul instituţiilor de 
învăţământ superior cu profil farmaceutic. 
 
(3) Asistenţii medicali de farmacie îl ajută pe 
farmacist în activitate şi lucrează sub directa 
îndrumare a acestuia. 
 
 
(4) Orice persoană care desfăşoară activitate 
farmaceutică în farmacie trebuie să poarte un 
ecuson inscripţionat cu numele şi prenumele său, 
calificarea şi titlurile profesionale, numele 
farmaciei. 
 
(5) Orice alt personal necesar functionarii 
farmaciei isi va desfasura activitatea sub controlul 
farmacistului sef. 
 
(6) Numarul minim al personalului angajat si 
cerinţele de calificare în domeniu se stabileste 
prin norme de catre Ministerul Sanatatii în 
funcţie de mărimea unităţii, de programul 
aprobat si de cifra de afaceri a farmaciei. 
 

Art. 16. (1) Personalul de 
specialitate al farmaciei se compune 
din: 
    a) farmacistul şef; 
    b) farmacişti; 
    c) asistenţi de farmacie. 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Se elimină 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu este necesar 
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29. Art.24. Au dreptul de a conduce farmacii 
puncte secundare de lucru, respectiv oficine 
locale, farmaciştii care: 
    a) au drept de liberă practică; 
    b) nu au antecedente penale; 
    c) nu au avut sancţiuni disciplinare   în ultimii 
2 ani 
    d) fac dovada stării de sănătate fizice sau 
psihică corespunzătoare pentru exercitarea 
profesiei de farmacist conform normelor 
elaborate de Ministerul Sanatatii. 
 

Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 

Nu pot fi impuse condiţii suplimentare 
farmaciştilor care conduc oficine faţă de 
farmaciştii care conduc farmacii.  

30. Art.25. (1) Farmacia nu poate funcţiona în 
absenţa farmacistului-şef sau a înlocuitorului 
legal. 
 
(2) Farmacistul şef de farmacie poate desemna 
un înlocuitor în următoarele situaţii: 
     a) se afla în concediu medical sau pentru 
creşterea copilului; 
     b) se află în concediu de odihnă; 
     c) urmează un curs de calificare ori 
specializare profesională; 
     d) pe perioada suspendării disciplinare a 
dreptului de liberă practică. 
 
(3) Pe perioada in care ocupa o funcţie de 
demnitate publică sau care îi permite prin 
efectul legii să se suspende din activitate, 
farmacistul sef poate desemna un inlocuitor.  
 

Se elimină 
 
 
 
Se elimină  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină  
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

 În conformitate cu observaţiile cuprinse în 
avizul Consiliului Legislativ. Farmacia 
nu poate funcţiona în absenţa unui 
farmacist, însă farmacistul şef poate lipsi, 
înlocuitoul său fiind un alt farmacist.  

31. Art.26. Inlocuirea prevazuta la art.25 se notifică 
Direcţiei Farmaceutice a Ministerului Sănătăţii. 
 

Se elimină 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 

Pentru evitarea birocraţiei excesive. 
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32. Art.27 (1) Prepararea medicamentelor se face 
numai de către farmacist sau sub supravegherea 
directă a acestuia. 
(2) Eliberarea medicamentelor in afara 
farmaciei poate fi aprobata de Ministerul 
Sănătăţii prin ordin, in situatii bine definite cu 
avizul conform al CFR. 
(3) Eliberarea medicamentelor care conţin 
substante toxice, stupefiante, psihotrope sau 
precursori se face în farmacie şi numai de către 
farmacişti. 

Se elimină 
 
 
Se elimină  
 
 
 
Se elimină  
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

Au fost prevăzute la art. (2) 

33. Art.28. În vederea exercitării drepturilor 
prevăzute la art.9. b) şi c), titularul va înregistra 
autorizaţia de funcţionare la secţia de poliţie în 
raza căreia funcţionează farmacia, respectiv 
oficina, în termen de maximum 10 zile 
lucrătoare, de la data eliberării. 

Se elimină 
 
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

Devine alin. (2) din art. 9 

34. Art.29 (1) Firma farmaciei va include sintagma 
“farmacia” şi o denumire care să o deosebească de 
alte astfel de unităţi apartinand altor persoane 
juridice, denumire înregistrată la Registrul 
Comerţului si/sau la Oficiul de Stat pentru 
Inventii si Marci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Emblema farmaciei va purta ca semn distinctiv 
simbolul crucii cu laturile intersectate în unghi 
drept, de dimensiuni egale, de culoare verde pe 

Art.17 (1) Firma farmaciei va 
include sintagma “farmacia” şi, 
după caz, o denumire care să o 
deosebească de alte astfel de unităţi. 
În incinta farmaciei trebuie să se 
organizeze un spaţiu de 
confidenţialitate, destinat 
discuţiilor cu pacienţii, afişat la loc 
vizibil. În situaţia în care sediul 
farmaciei nu permite acest lucru, 
discuţiile confidenţiale vor avea 
loc în biroul farmacistului şef. 
 
Amendament propus de: 
dl. dep. Sorin Paveliu şi  dl.dep.dr. 
Bonis Istvan 
(2) Nemodificat 
 
 

Înregistrarea denumirii la OSIM sai 
Registrul Comerţului este un drept al 
societăţilor şi nu poate fi o obligaţie. Este 
o decizie absolut personală dacă un agent 
economic înţelege să-şi rezerve să-şi apere 
sau nu un drept. 
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fond alb. 
 
(3) Afisarea emblemei şi a firmei farmaciei este 
scutită de plata oricărei taxe. 

 
 
(3) Nemodificat 

35. Art.30 (1)  Programul de funcţionare al farmaciei 
va fi stabilit de farmacistul sef, în concordanţă cu 
numarul farmaciştilor angajaţi conform legii 
exercitarii profesiei, si al normelor de aplicare a 
prezentei legi elaborate de Ministerul Sanatatii ;
 
(2) Modalitatea de asigurare a asistentei medicale a 
populatiei in timpul noptii sau in zilele 
nelucratoare si de sarbatori legale este stabilita de 
Ministerul Sanatatii, cu avizul Colegiului 
Farmacistilor din Romania si este obligatorie 
pentru toate farmaciile publice.  
 
 
 
 
 
 
(3) Farmaciile publice care realizeaza o cifra de 
afaceri peste limitele impuse de Ministerul 
Sanatatii prin norme au obligatia de a asigura un 
program de functionare non-stop.  
 
 
(4) Programul aprobat al farmaciei se 
mentioneaza pe autorizatia de functionare. 
Programul aprobat cit si programul 
suplimentar, pentru zilele de sarbatoare sau din 
timpul noptii, stabilit conform prevederilor 
aliniatului (2) se comunica MS si CF judetean, 
respectiv CF al Municipiului Bucuresti. 

Art.18 (1)  Programul de 
funcţionare al farmaciei se stabileşte 
în concordanţă cu numărul 
farmaciştilor angajaţi conform legii 
exercitării profesiei. 
 
(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.  
 
(3) Prin derogare de la prevederile 
alin. (2) farmaciile care îşi 
desfăşoară activitatea în centre 
comerciale vor respecta 
programul centrului comercial.   
 
(4) Se elimină 
 
 
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, şi 
dl.dep.Sorin Paveliu 

Societatea este cea care stabileşte 
oportunitatea unui program de funcţionare 
al farmaciei 
 
 
 
În situaţia lipsei de personal farmaceutic 
este utilă o asemenea precizare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu pot functiona pe timpul noptii daca 
centrul comercial este inchis. 
 
Programul este supus modificării în funcţie 
de personalul farmaceutic disponibil 
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36. - Art. 19 Organizarea şi 
funcţionarea oficinei locale de 
distribuţie se stabilişte prin 
normele metodologice. 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

Pentru o reglementare unitară. 

37. Sectiunea 3.  
Mutarea  sediului, transferul, întreruperea 
temporară şi încetarea activităţii  farmaciei 

 

Nemodificat  
 
 
 

38. Art.31. Schimbarea sediului unei unităţi 
farmaceutice dintr-un spaţiu autorizat de Ministerul 
Sănătăţii se poate face numai după obţinerea 
acordului Ministerului Sănătăţii prin Direcţia 
generală farmaceutică, în baza motivaţiei expuse şi 
a raportului de inspecţie favorabil întocmit de 
Inspecţia de farmacie din cadrul Direcţiei generale 
farmaceutice a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, şi 
numai pentru motive obiective  
 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
______ 

Art.20. (1) Mutarea sediului unei 
unităţi farmaceutice se comunică 
Ministerului Sănătăţii Publice şi 
Colegiului Farmaciştilor din 
România. 
 
 
 
 
 
(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.  
 
(3) Dispoziţiile prezentului articol 
se aplică şi farmaciilor înfiinţate 
conform art. 12 alin. (2). 
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

 Nu mutarea se autorizează, ci începerea 
activităţii în noul spaţiu 
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39. Art.32. Sunt considerate motive obiective 
următoarele situaţii: 

a) încetarea contractului de 
închiriere a spaţiului, fără să existe o culpă a 
titularului autrizatiei; 

b) dobândirea în proprietate a unui 
spaţiu corespunzător, vechiul spaţiu fiind 
deţinut în chirie; 
 

Se elimină 
 
 
 
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 

Sunt multe şi greu de precizat motivele 
obiective pentru care o farmacie este 
nevoită să îşi schimbe sediul. 

40. Art. 33. (1) Mutarea sediului se poate face numai 
în aceeaşi localitate sau în acelaşi sector în cazul 
Municipiului Bucureşti.  
 
 
 
 
(2) Ministerul Sănătăţii va emite pentru noul 
sediu o nouă autorizaţie de funcţionare, iar 
vechea autorizaţie va fi retrasă.    
 

Art. 21. Mutarea sediului se poate 
face numai în aceeaşi localitate. 
Până la 31 decembrie 2010, 
inclusiv, farmaciile înfiinţate în 
condiţiile art. 12 alin.(2) se pot 
muta numai în aceleaşi condiţii. 
 
Se elimină  
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 

Pentru a reglementa şi această situaţie. 
 
 
 
 
 
 
A fost prevăzut la art. 31 alin. (2) 

41. Art.34. (1) Vânzarea farmaciei se înregistrează 
la Direcţia Generală Farmaceutică  si de 
Aparatura Medicala din cadrul Ministerului 
Sănătăţii, în vederea eliberării unei noi 
autorizaţii de funcţionare şi anularea celei 
anterioare. 
 
(2) Nu pot fi vândute farmaciile înfiinţate în 
condiţiile prevăzute de art. 15. 
 

Se elimină 
 
 
 
 
 
 
Se elimină  
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

Se elimină întrucât se elimină art. 20 alin. 
(2) şi (3) – a se vedea punctul de vedere 
al Guvernului 

42. Art.35. (1) Pentru cauze de forţă majoră, 
Ministerul Sanatatii poate aproba întreruperea 
activităţii farmaciei pe perioada de  90 de zile, 
pana la 180 de zile, in funcţie de cauzele de forţă 

Art.22. (1) Pentru motive 
întemeiate, sau pentru motive 
obiective invocate de proprietar, 
Ministerul Sănătăţii Publice poate 

  În practică pot apărea nenumărate cazuri, 
absolut obiective şi independente de 
titularul farmaciei şi care pot face 
imposibilă funcţionarea farmaciei, ex: 
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majora. 
 
 
 
 
 
 
(2) Documentaţia necesară în vederea aprobării 
întreruperii temporare şi reluării activităţii se 
stabileşte prin Normele Metodologice de aplicare 
al prezentei legi. 
 

aproba întreruperea activităţii 
farmaciei pe o perioadă de până la 
180 de zile. 
 
 
 
 
(2)Farmacia 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.  
 
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 
 

pierderea spaţiului, plecarea intempestivă a 
unei părţi  a personalului, îmbolnăvirii 
farmacistului titular de farmaciei etc şi, 
în acest caz este necesar să poată fi 
suspendată activitatea în mod legal. 
 
 
Pentru cazurile de renovare, inventar sau 
concediu de odihnă a farmacistului 

43. Art 36. Farmacia îşi încetează activitatea prin 
anularea autorizaţiei de funcţionare emisă de 
Ministerul Sănătăţii  în următoarele situaţii: 
 
 
 
a) la cererea titularului autorizatiei de functionare; 
 
b) dizolvarea societăţii; 
 
c) retragerea autorizaţiei de funcţionare; 
 
d) faliment; 

Art.23. Farmacia îşi încetează 
activitatea prin anularea autorizaţiei 
de funcţionare emisă de Ministerul 
Sănătăţii  Publice în următoarele 
situaţii: 
 
a) Nemodificat 
 
b) Nemodificat  
 
c) Nemodificat 
 
d) Nemodificat 
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e) alte situatii stabilite prin prezenta lege sau prin 
norme emise de Ministerului Sanatatii; 
 

 
e) întreruperea activităţii pentru o 
perioadă de peste 180 de zile. 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 

 
Întreruperea îndelungată trebuie 
sancţionată prin anularea autorizaţiei, 
pentru eliberarea unei licenţe, ţinând cont 
de restricţia demografică 
 

 
44. 

Capitolul III 
Farmacia de spital 

 

 
Nemodificat 
 

 
 
 

45. Art.37  (1) Farmaciile de spital sunt integrate în 
structura organizatorică a unităţilor medicale 
spitalicesti si a altor institutii medico-sociale sau 
medico-balneare în cadrul cărora funcţionează 
ca secţii ale acestora.  
(2) Condiţiile privind autorizarea functionarii, 
organizarea, funcţionarea farmaciei de spital se 
stabilesc prin regulamentul de ordine interioara 
a spitalului in concordanta cu prevederile 
Normelor Metodologice de aplicare a prezentei 
legi cu privire la functionare, personal, 
program, dotare, amplasare precum si cu 
prevederile Legii Spitalelor. 
 

Se elimină 
 
 
 
 
Se elimină  
 
 
 
 
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 

Este reglementată prin ordin al ministrului 

46. Art.38. (1) Spitalele care nu pot asigura 
personalul necesar functionarii farmaciei pot 
încheia contracte privind furnizarea de servicii 
farmaceutice cu farmacii publice. 
 
(2) În funcţie de necesităţi şi de clauzele 
contractului încheiat între unitatea medicală şi 
farmacie, un angajat farmacist al farmaciei 
publice poate fi detaşat la unitatea medicală. 
 
(3) Asistenta farmaceutica de spital poate fi 

Se elimină 
 
 
 
 
Se elimină  
 
 
 
 
Se elimină  
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externalizata cu aprobarea Ministerului 
Sanatatii. 

 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

47. Capitolul IV 
Drogheria 

 

Nemodificat 
 

 
 
 

48. Art.39 (1) Lista cu medicamentele ce pot fi 
eliberate de drogherii, precum şi lista cu plante şi 
produse derivate din plante care nu se pot elibera 
prin drogherii, se elaborează de către Agenţia 
Naţionala a Medicamentului, se aprobă prin ordin 
al ministrului sanatatii şi se publică în Monitorul 
Oficial al României Partea I. 
 
(2) Drogheria va fi condusă de un farmacist sau de 
un asistent principal de farmacie, care îşi va 
exercita personal profesia numai în aceasta 
unitate. 
 

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 şef de drogherie, 
farmacistul cu drept de liberă 
practică, membru al Colegiului 
Farmacistilor 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 un asistent 
medical de farmacie sau farmacist.
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 

Pentru rigurozitatea textului. Drogheria, ca 
şi farmacia nu are şi nici trebuie să aibă un 
obiect unic de activitate, ci trebuie să aibă 
în obiectul de activitate comercializarea cu 
amănuntul a produselor farmaceutice. 
 
 
 
 Pentru a evita îngrădirea dreptului la 
muncă 
 
 
(3) prin similitudine cu farmacia 
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49.  
 

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 
generală farmaceutică. 
 
(2) Pentru obţinerea autorizaţiei 
de funcţionare, solicitantul va 
depune următoarele documente: 
 
a) cererea-tip; 
 
b) certificatul profesional curent 
al Colegiului Farmaciştilor 
pentru farmacistul şef, respectiv 
al Ordinului Asistenţilor Medicali 
şi Moaşelor din România pentru 
asistentul medical şef de 
drogherie; 
 
c) actul constitutiv al societăţii 
comerciale;  
 
 
d) copia certificatului de 
înregistrare a solicitantului la 
registrul comerţului; 
 
e) certificatul constatator emis de 
oficiul registrului comerţului care 
atestă înregistrarea ca punct de 
lucru a spaţiului destinat unităţii 
farmaceutice sau, după caz, a 

Înfiinţarea drogheriei trebuie să fie 
reglementată într-un mod similar cu 
înfiinţarea farmaciei.  
Acest nou articol este simetric (dar adaptat 
pentru drogherie) cu art. 10 în care se 
prevede procedura de autorizare a 
farmaciei.  
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sediului social cu activitate, 
pentru care se solicită 
autorizarea; 
 
f) schiţa şi datele privind localul 
unităţii conform normelor 
elaborate de Ministerul Sănătăţii 
Publice; 
 
g) lista cu dotarea cu mobilier, 
ustensile şi aparatură, masă de 
analiză, conform normelor 
elaborate de Ministerul Sănătăţii 
Publice. 
 
(3) Autorizaţia de funcţionare va fi 
eliberată în urma unui raport de 
inspecţie favorabil acordat de 
Direcţia generală farmaceutică şi 
aparatură medicală din Ministerul 
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 va fi eliberată în 
maximum 15 zile de la efectuarea 
inspecţiei, în cazul raportului 
favorabil. În cazul în care 
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termenul de 15 zile nu este 
respectat, drogheria se consideră a 
fi autorizată conform procedurii 
autorizării tacite. 
 
(7) În cazul în care drogheria îşi 
schimbă proprietarul, Ministerul 
Sănătăţii Publice va elibera o nouă 
autorizaţie de funcţionare, pe 
numele proprietarului în termen 
de 30 zile de la data solicitării. 
Până la eliberarea noii autorizaţii 
drogheria va funcţiona în baza 
vechii autorizaţii. 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 

50. Art.40. (1) Localul drogheriei trebuie să fie 
amplasat pe străzi accesibile, la parterul clădirilor, 
într-un spaţiu dedicat numai activităţii de 
drogherie. 
 
(2) În clădirile în care se află şi locuinţa 
asistentului de farmacie drogheria va fi complet 
separată de aceasta. 
 
(3) Localul drogheriei va avea o suprafaţă utilă de 
minimum 30 mp, excluzând din această suprafaţă 
holurile, grupul social şi biroul asistentului de 
farmacie-şef. 
 

Art.26. (1) Localul drogheriei 
trebuie să fie amplasat la parterul 
clădirilor, într-un spaţiu dedicat 
numai activităţii de drogherie. 
 
(2) se elimină 
 
 
 
(2) Localul drogheriei va avea o 
suprafaţă utilă de minimum 30 mp, 
excluzând din această suprafaţă 
holurile, grupul social şi biroul 
asistentului medical de farmacie şef. 
 
 
 
Amendament propus de: 

Străzile, prin esenţa, sunt accesibile 
 
 
 
 
Nu face obiectul legii. 
 
 
 
Prin renumerotare. 
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dl.dep.Sorin Paveliu 
 
 

51. Art. 41. (1) În drogherie îşi desfăşoară 
activitatea, pe baza autorizaţiei de liberă 
practică, personalul de specialitate compus din: 
    - farmacisti 
    - asistenţi de farmacie; 
    - asistenţi de farmacie principali. 
(2) Drogheria va fi condusă de asistentul de 
farmacie-şef sau de farmacistul sef care va 
desemna, pe perioada absenţei sale din unitate 
un înlocuitor al său, farmacist sau asistent de 
farmacie principal. În lipsa înlocuitorului cu 
aceeaşi calificare unitatea se închide. 
(3) Situaţiile pentru care poate fi înlocuit vor fi 
elaborate in Normele Metodologice de aplicare a 
prezentei legi, elaborate si adoptate de 
Ministerul Sanatatii. 
(4) Sub îndrumarea asistentului de farmacie îşi 
pot desfăşura activitatea în drogherie asistenţi 
de farmacie în stagiu de practică.  
(5) În afara personalului de specialitate în 
drogherie pot lucra: contabili, programatori, 
casieri şi îngrijitori. 
 

Se elimină 
 
 
 
 
 
Se elimină  
 
 
 
 
 
Se elimină  
 
 
 
Se elimină  
 
 
Se elimină  
 
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 

A fost inclus la art. 27 din prezentul 
raport. 

52. Art.42. Autorizaţia de funcţionare se acordă de 
către Ministerul Sănătăţii in conditiile 
prevazute de art. 10 din prezenta lege.  
 

Se elimină 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 
 

 

53. Art.43. (1) Schimbarea sediului drogheriei se poate Art.27 La mutarea sediului Mutarea drogheriei trebuie să fie 
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face când conditii similare cu cele prevazute pentru 
farmaciile publice. 
 

drogheriei se aplică în mod 
corespunzător prevederile art. 20. 
 

reglementată într-un mod similar cu 
mutarea farmaciei – vezi avizul 
Consiliului Legislativ, pct. 29.  
 
 
 

54. Art.44. (1) Pentru cauze de forţă majoră Ministerul 
Sanatatii  poate aproba întreruperea activităţii 
drogheriei pe o perioadă de 90 de zile pana la 180 
de zile, in funcţie de gravitatea cazului de forta 
majora. 
 
________ 

Art.28. (1) Pentru cauze de forţă 
majoră, Ministerul Sănătăţii Publice 
poate 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 
Publice şi a Colegiului 
Farmaciştilor din România.  
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

 

55. Art.45. Drogheria îşi înceteaza activitatea prin 
anularea autorizaţiei de funcţionare emisă de 
Ministerul Sănătăţii,  în următoarele situatii: 
 
 
a) la cererea titularului autorizatiei de 

functionare; 
 
b) dizolvarea societăţii; 
 
c) decesul titularului, respectiv titularilor licenţei 

Art.29. Drogheria îşi înceteaza 
activitatea prin anularea autorizaţiei 
de funcţionare emisă de Ministerul 
Sănătăţii,  în următoarele situaţii: 
 
a) Nemodificat 
 
 
b) Nemodificat 
 
c) faliment; 

Pentru o exprimare corectă şi completă. 
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de înfiinţare; 
 
d) retragerea autorizaţiei de funcţionare; 
 
e) întreruperea activităţii pentru o perioadă de 
peste 180 de zile. 

 

 
 
d) Nemodificat 
 
e) Nemodificat 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 

56. Art.46.    Condiţiile de organizare şi funcţionare 
ale drogheriei, precum şi documentele pe care 
trebuie să le deţină drogheria, se stabilesc prin 
Normele Metodologice de aplicare a prezentei legi, 
elaborate si adoptate de Ministerul Sănătăţii. 
 

Art.30.    Condiţiile de organizare şi 
funcţionare ale drogheriei se 
stabilesc prin ordin al ministrului 
sănătăţii publice. 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

Pentru eliminarea repetiţiilor. 

57. Art.47 (1) Este interzisă folosirea de către 
drogherii a însemnelor farmaciei. 
 
(2) Firma drogheriei va conţine obligatoriu numai 
denumirea de “Drogherie” urmată de numele 
societăţii şi va fi afişată la loc vizibil. 
 
 
 
(3) Este interzisă utilizarea în denumirea drogheriei 
a cuvântului „farmacie” sau a unui nume derivat 
sau prescurtat din acest cuvânt. 
 

Art. 31.- (1)Nemodificat 
 
 
(2) Firma drogheriei va conţine 
obligatoriu numai denumirea de 
“Drogherie” urmată de o denumire 
care să o deosebească de alte astfel 
de unităţi aparţinând altor 
persoane juridice.  
(3) Nemodificat 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 
 

Prin similitudine cu farmacia 

58. Art. 48 Mai multe drogherii pot avea acelasi 
actionariat formand un lant de drogherii, care 
pot utiliza acelasi denumire si sigla.  
 
 

Se elimină 
 

Definirea lanţului de drogherii nu este 
utilă, aceasta fiind o normă permisivă, nu 
prohibitivă. 
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59. Capitolul V 
Supravegherea şi inspectia 

Nemodificat  
 

60. Art.49. Supravegherea şi inspecţia în farmacii şi în 
drogherii se execită de către Ministerul Sănătăţii şi 
Familiei prin Inspecţia Naţională Farmaceutică 
organizată în cadrul Direcţiei Generale 
Farmaceutice si de aparatura medicala, de catre 
Directiile Sanitare judetene, precum si catre de 
CNAS si de celelalte persoane juridice abilitate 
de lege. 
______ 

Art.32. (1) Supravegherea şi 
inspecţia în farmacii 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. 
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 

 CNAS face controale în baza contractului 
cadru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru  a se asigura transparenţa. 

61. Art.50. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Inspecţiei Naţionale Farmaceutice se 
reglementează în termen de 3 luni de la data 
publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, prin hotărâre de Guvern. 

 
 
 

Se elimină  
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 

Nu are obiect. 

62. Art.51. Inspecţia în unitătile farmaceutice şi în 
drogherii se face, cel puţin  o dată la 2 ani. 

 
 

Art. 33 - Nemodificat  
 

Prin renumerotare 

63.  
Capitolul VI 

Răspunderi şi sanctiuni 

 
Nemodificat 
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64. Art.52. Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi 
atrage, după caz, răspunderea disciplinară, 
contravenţională, penală, materială sau civilă. 
 

Art.34 Încălcarea dispoziţiilor 
prezentei legi atrage, după caz, 
răspunderea disciplinară, 
contravenţională şi civilă. 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 

În conformitate cu observaţiile cuprinse în 
avizul Consiliului Legislativ 

65. Art.53. Constituie contravenţie şi se sancţionează 
cu amenda de la 200 lei la 1000 lei următoarele 
fapte: 
a) nerespectarea programului de funcţionare a 
farmaciei sau drogheriei; 
b) nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la 
firmă  a farmaciilor şi drogheriilor; 
 

Art. 35 - Nemodificat 
 

Prin renumerotare 

66. Art.54. Constituie contravenţie şi se sancţionează 
cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei următoarele 
fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii 
încât să fie considerate, potrivit legii penale, 
infracţiuni: 
 
a) încălcarea prevederilor aliniatului 2 al art.21. 
Recidiva se sanctioneaza cu suspendarea 
temporara a autorizatiei de functionare. 
 
b) împiedicarea activităţii organelor de inspecţie şi 
control; 
 
c) afişarea în incinta farmaciei sau drogheriei a 
reclamelor de orice fel privind produsele 
medicamentoase. 
 

Art.36 Constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amenda de la 500 lei 
la 1.500 lei următoarele fapte:  
 
 
 
Se elimină  
 
 
 
 Nemodificat  
 
 
b) afişarea cu încălcarea 
reglementărilor în materie în 
incinta farmaciei sau drogheriei a 
reclamelor privind produsele 
medicamentoase. 

Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

În conformitate cu observaţiile cuprinse în 
avizul Consiliului Legislativ 
 
 
 
 
Se regăseşte la art. 38 din prezentul raport. 
 
 
 
Prin renumerotare lit. b) devine lit. a) 
 
 
 Este permisă publicitatea la OTC în 
normele europene şi naţionale. 
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67. Art.55. (1) Constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amenda de la 2000 lei la 10000 lei 
următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel 
de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii 
penale, infracţiuni: 
 
 
 
 
 
 
(2) Încălcarea prevederilor  aliniatului   (1) al 
articolului 21; 
 
(3) In caz de recidiva a incalcarii prevederilor 
aliniatului (1) art. articolului 21  societatea 
comerciala se sanctioneaza cu retragerea 
dreptului de a efectua acte de comert in 
domeniul distributiei cu amanuntul de 
medicamente. 
 
(4) angajarea de personal farmaceutic de 
specialitate ce nu posedă drept de liberă 
practică, cu excepţia farmaciştilor şi asistenţilor 
aflaţi în perioada de stagiu. 
 
 

Art.37 Constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 2.000 
lei la 10.000 angajarea de personal 
farmaceutic de specialitate ce nu 
posedă drept de liberă practică, cu 
excepţia farmaciştilor şi 
asistenţilor aflaţi în perioada de 
stagiu. 
 
 
 
Se elimină 
 
 
Se elimină 
 
 
 
 
 
 
Se elimină 
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 

Celelalte prevederi sunt  la art. 41 din 
prezentul raport. 
 

68. Art. 56 Calitatea de membru al Colegiului 
Farmaciştilor din România se suspenda pentru 
o perioadă de un an in cazul in care in timpul 
programului afisat conform aliniatului (2) al 
art. 21 farmacistul lipseste din farmacie fara ca 
activitatea acesteia sa fie intrerupta. 
 
 
 

Se elimină. 
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

Nu face obiectul prezentei legi. 
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69. Art. 57 Fapta oricărei persoane de a elibera 
medicamente în absenţa supravegherii unui 
farmacist cu liberă practică reprezintă 
practicarea profesiei de farmacist de o persoană 
care nu are această calitate constituie 
infracţiune şi se pedepseşte conform codului 
penal. 
 

Se elimină 
 
 
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 

Această prevedere nu este în 
neconcordanţă cu faptul că asistenţii de 
farmacie pot elibera medicamente fără 
prescripţie medicală (OTC), atât în 
farmacie, cât şi în drogherie. 
 
În pus această infracţiune este prevăzută în 
Codul  penal: 
 
“Exercitarea fără drept a unei profesii  
Art. 365. - Exercitarea fără drept a unei 
profesii sau a oricărei activităţi pentru 
care legea cere autorizaţie ori exercitarea 
acestora în alte condiţii decât cele legale, 
dacă legea specială prevede că săvârşirea 
unor astfel de fapte se sancţionează 
potrivit legii penale, se pedepseşte cu 
închisoare de la o lună la un an sau cu zile 
amendă.“ 
 
 

70. Art. 58 Ori de câte ori organele de inspecţie din 
cadrul Ministerul Sanatatii, constată abateri de la 
organizarea, dotarea şi funcţionarea farmaciei sau 
drogheriei pot dispune suspendarea activităţii şi 
închiderea unităţii până la remedierea abaterilor. 
 

Art. 38 În cazul în care organele de 
inspecţie,  prevăzute la art. 32, 
constată abateri repetate privind 
organizarea, dotarea şi funcţionarea 
farmaciei sau drogheriei pot dispune 
suspendarea activităţii şi închiderea 
unităţii până la remedierea 
abaterilor. 
 
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 
 

Prin renumerotare şi pentru o exprimare 
corectă. 
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71. Art. 59. Constituie infracţiune şi se sancţionează 
cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei şi închiderea 
unităţii farmaceutice, respectiv a drogheriei 
următoarele fapte: 
 
 
a) funcţionarea unei farmacii sau drogherii fără 
autorizaţie de funcţionare emisă de Ministerul 
Sănătăţii ; 
 
 
 
 
b) deţinerea sau eliberarea în drogherii a unor 
produse medicamentoase a căror deţinere şi 
eliberare sunt interzise în drogherie. 
 
________ 

Art. 39 Constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 10.000 
lei la 20.000 lei şi închiderea unităţii 
farmaceutice, respectiv a drogheriei 
următoarele fapte: 
 
a) funcţionarea unei farmacii sau 
drogherii fără autorizaţie de 
funcţionare emisă de Ministerul 
Sănătăţii Publice, respectiv fără un 
raport favorabil de inspecţie 
farmaceutică; 
 
b) Nemodificat 
 
 
 
c) încălcarea prevederilor art. 15 
şi alin. (4) al art. 24. 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 
 

Pentru actualizarea acestor amenzi. 
 
 
 
 
 
 Pentru rigurozitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absenţa din farmacie a personalului de 
specialitate 

72. 
 
 
 
 
 
 
 

Art.60. Constatarea faptelor ce constituie 
contravenţii şi aplicarea amenzilor se face de către 
inspectorii din cadrul Inspecţiei Naţionale 
Farmaceutice din Ministerul Sănătăţii precum si 
de persoanele desemnate prin ; 
 

Art.40. Constatarea faptelor ce 
constituie contravenţii şi aplicarea 
amenzilor se face de către inspectorii 
din cadrul Inspecţiei Naţionale 
Farmaceutice din Ministerul 
Sănătăţii Publice.  
 
Amendament propus de: 
dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim şi 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 
 

Pentru o exprimare corectă. 
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73. Art.61. Cuantumul amenzilor va fi actualizat 
periodic prin hotărâre de Guvern. 
 

Se elimină 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 

 
În conformitate cu observaţiile cuprinse în 
avizul Consiliului Legislativ 

74. Art.62. Dispozitiile prezentei legi, referitoare la 
contravenţii, se completează cu prevederile 
Ordonanţei Guvernlui nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificările 
si completarile ulterioare. 
 

Art.41. Contravenţiilor prevăzute 
în prezenta lege le sunt aplicabile 
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.180/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 
 

În conformitate cu observaţiile cuprinse în 
avizul Consiliului Legislativ 
 

75. Art.63. (1) Farmaciile şi drogheriile înfiinţate în 
temeiul altor legi rămân înfiinţate şi îşi vor 
continua activitatea în condiţiile prezentei legi. 
 
 
 
(2) În termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, unităţile prevăzute la alin(1) sunt 
obligate să se reautorizeze si să se înregistreze în 
Registrul naţional de evidenţă a farmaciilor, 
respectiv în Registrul naţional al drogheriilor 
 
(3) Noile autorizatii de funcţionare eliberate pentru 
farmaciile prevazute la alin(1) conferă drepturile 
prevazute de art.12. 

Art.42 (1) Farmaciile şi drogheriile 
înfiinţate anterior intrării în 
vigoare a prezentei legi rămân 
înfiinţate şi îşi vor continua 
activitatea. 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
 
(3) Noile autorizatii de funcţionare 
eliberate pentru farmaciile prevazute 
la alin(1) conferă drepturile 
prevazute de art.2 alin. (1). 
 
 
 

În conformitate cu observaţiile cuprinse în 
avizul Consiliului Legislativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru înscrierea corectă a trimiterii. 
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76. Art. 64  La data 31 decembrie 2005 se vor abroga  
prevederile art.11 si 12.   
 

Art.43  Dispoziţiile  art. 10 alin. (1) 
lit. b), alin (2) lit. b), alin. (3), alin. 
(4),  precum şi art.12,  se aplică 
până la data 31 decembrie 2010, 
inclusiv. 
   
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 

Pentru actualizarea datei şi trimiterilor. 

77. Art. 65. (1) Taxa pentru obţinerea autorizaţiei de 
funcţionare care se va achita în contul  Ministerului 
Sănătăţii, precum şi taxele care se vor achita  în 
contul Inspecţiei Naţionale Farmaceutice din 
Ministerul Sănătăţii se vor stabili prin Norme 
Metodologice de aplicare a prezentei legi, 
elaborate si adoptate de Ministerul Sanatatii. 
 
(2)Sumele încasate potrivit alin.(1) se gestionează 
de către Ministerul Sănătăţii în regim extra bugetar.
 

Art.44 (1) Taxele şi cuantumul 
taxelor prevăzute de prezenta lege 
se vor stabili prin hotărâre a 
Guvernului. 
 
 
 
 
(2) Taxele prevăzute la alin. (1) se 
fac venit la bugetul de stat. 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 

 Pentru rigurozitate 
 
 
 
 
 
 
 
 În conformitate cu punctul de vedere al 
Guvernului. 
 

78. Art.66. (1) Prezenta lege intră în vigoare la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea 
I. 
 
 
(2) La data intrarii în vigoare a prezentei legi se 
abrogă Ordinul ministrului sănătăţii 626/2001 cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi 
orice alte dispoziţii contrare. 
 
 
 

Art.45 (1) Prezenta lege intră în 
vigoare la 60 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I. 
 
(2) Pe data intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă Ordinul 
ministrului sănătăţii 626/2001 
pentru aprobarea Normelor 
privind înfiinţarea şi autorizarea 
unităţilor farmaceutice, precum şi 
a condiţiilor de organizare şi 

Dacă legea va intra în vigoare înaintea 
publicării normelor metodologice, va fi 
imposibilă activitatea de autorizare în acest 
răstimp. 
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(3) În termen de 30 de zile Ministerul Sănătăţii 
va elabora şi publica Normele Metodologice de 
aplicare a prezentei legi.  
 

funcţionare a acestora, publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr. 629 din 8 octombrie 
2001 cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
orice alte dispoziţii contrare. 
 
Se elimină. 
 
 
Amendament propus de: 
dl.dep.Sorin Paveliu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Reprezintă o atribuţie a Ministerului 
Sănătăţii Publice care nu mai trebuie 
menţionată. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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