
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 
 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
 
Articol unic. – Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2015, cu 
modificările şi completările  ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 

1. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou 
alineat, alin. (41), cu următorul cuprins: 

„(41) Vânzarea şi eliberarea prin intermediul serviciilor 
societăţii informaţionale a  medicamentelor care se acordă fără 
prescripţie medicală este permisă numai în cazul farmaciilor comunitare 
şi drogheriilor autorizate potrivit prezentei legi, în condiţiile stabilite 
prin ordin al ministrului sănătăţii.” 
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2. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:                                

„(3) Controlul şi supravegherea privind vânzarea şi eliberarea 
prin intermediul serviciilor societăţii informaţionale a medicamentelor 
care se eliberează fără prescripţie medicală, se exercită de Ministerul 
Sănătăţii.” 

 
3. După articolul 37 se introduce un nou articol, art. 371, cu 

următorul cuprins:   
„Art. 371. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 

amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei afişarea emblemei sau a firmei 
farmaciei ori a drogheriei de către unităţi neautorizate, în condiţiile 
prezentei legi.” 

 
4. La articolul 38, partea introductivă se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„Art. 38. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 

de la 30.000 lei la 50.000 lei şi închiderea farmaciei, respectiv a 
drogheriei, următoarele fapte:” 

 
5. La articolul 38, după litera c) se introduce o nouă literă, 

lit. d), cu următorul cuprins: 
„d) vânzarea şi eliberarea prin intermediul serviciilor societăţii 

informaţionale a medicamentelor care se eliberează fără prescripţie 
medicală de către unităţi farmaceutice ori persoane fizice sau juridice 
neautorizate de Ministerul Sănătăţii în acest scop.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 2 martie 2016, cu respectarea prevederilor  
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
VALERIU-ŞTEFAN  ZGONEA 
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