
 

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 

SECŢIUNEA 1 

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 

 

SECŢIUNEA A 2-A 

MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV  

1. Descrierea situaţiei actuale        
In prezent, asistenţa farmaceutică a populaţíei se 

asigură prin intermediul farmaciilor comunitare, 

care pot deschide puncte de lucru, farmacii cu 

circuit închis şi drogherii.   

Medicamentele se eliberează prin farmaciile 

comunitare numai cu amănuntul, cu excepţia 

medicamentelor eliberate prin farmaciile cu 

circuit închis şi a produselor destinate truselor de 

urgenţă, impuse prin lege.  

Farmaciile cu circuit închis din structura 

ministerelor cu reţea medicală proprie nu au fost 

prevăzute în actualul cadru legislativ.   

Condiţiile de înfiinţare, organizarea şi 

funcţionarea farmaciilor cu circuit închis din 

spitale sau din alte unităţi în care este necesară 

existenţa unei farmacii sunt reglementate prin 

normele de aplicare la lege. 

La momentul actual nu există reglementări 

privind eliberarea medicamentelor din farmaciile 

din structura ministerelor cu reţea proprie prin 

care se asigură asistenţa farmaceutică pentru 

pacienţii trataţi în ambulatoriu. 

În prezent nu este reglementată vânzarea şi 

eliberarea medicamentelor care se acordă fără 

prescripţie medicală prin intermediul serviciilor 

societăţiilor informaţionale. 

În vedere obţinerii autorizaţiei de funcţionare 

solicitantul depune la Ministerul Sănătăţii o serie 

de documente a căror reglementare nu este clară, 

interpretarea articolului 10 generând o serie de 

inadvertenţe între dosarele depuse de solicitanţi. 

Dispoziţiile referitoare la mutarea sediului unei 

farmacii comunitare sunt la momentul actual 

eliptice în sensul în care se doreşte ca 

reglementarea să acopere atât mutarea sediului 

unde se desfăşoară activitatea cât şi a punctului 

de lucru al farmaciei. 

Criteriul demografic stabilit la art. 12 privind 

înfiinţarea farmaciilor comunitare în domeniul 

urban are aplicabilitate până la 31 decembrie 

2014. În condiţiile în care începând cu 01 

ianuarie 2015 s-ar elimina condiţia privind 



înfiinţarea în mediul urban a farmaciilor 

comunitare în funcţie de numărul de locuitori se 

va ajunge la migrarea farmaciilor comunitare din 

mediul rural în cel urban, această situaţie 

generând grave prejudicii populaţiei rurale, care 

nu ar mai avea acces la medicamente, inclusiv la 

cele gratuite şi compensate sau care fac obiectul 

programelor naţionale de sănătate, întrucât 

creşterea numărului de farmacii într-o anumită 

zonă şi scăderea numărului de pacienţi per 

farmacie vor afecta caracterul special şi 

caracterul de interes public al serviciilor 

farmaceutice şi vor conduce la scăderea calităţii 

acestora. 

   În condiţiile economico-financiare actuale, 

creşterea nelimitată a numărului de farmacii ar 

putea conduce la blocarea Fondului naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate. 
 

2. Schimbări preconizate                
Prin proiectul de act normativ se urmăreşte 

prelungirea termenului referitor la menţinerea 

criteriului demografic impus la înfiinţarea 

farmaciei, neadoptarea acestei schimbări putând 

conduce la blocarea Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate prin creşterea 

nelimitată a numărului de farmacii. Prin 

menţinerea criteriului demografic se asigură un 

echilibru în ceea ce priveşte asistenţa 

farmaceutică atât în mediul urban cât şi în rural 

întrucât prin neînfiinţarea farmaciilor în mediul 

urban creşte numărul de farmacii din mediul 

rural. 

Prin introducerea reglementărilor privind 

farmaciile din structura ministerelor cu reţea 

proprie se asigură asistenţa farmaceutică pentru 

pacienţii trataţi în ambulatoriu cărora decontarea 

medicamentelor este asigurată din FNUASS şi 

din fondurile proprii ale ministerului de resort. 

Prin proiectul de act normativ se urmăreşte 

reglementarea vânzarii şi eliberării 

medicamentelor care se acordă fără prescripţie 

medicală, prin intermediul serviciilor societăţii 

informaţionale. 

  

3. Alte informaţii (**)            
 

 

SECŢIUNEA A 3-A 

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV  

                        

1. Impactul macroeconomic     
Nu este cazul 



2. Impactul asupra mediului de afaceri 
Nu este cazul 

3. Impactul social                      Nu este cazul   

4. Impactul asupra mediului (***)       
Nu este cazul 

5. Alte informaţii                       

 

 

SECŢIUNEA A 4-A 

IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE TERMEN 
SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI) 

                                                                                                            - mil lei -   

                         

Indicatori Anul 
curent 

Urmatorii 4 ani Media 
pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) impozit pe profit 

  (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

  (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

  (i) contribuţii de asigurări           

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus, din 
care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

b) venituri proprii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii                

      

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale                          

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare  

- disponibilităţi din venituri proprii ale anului 

 

 

 

     



precedent                

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare                   

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare                               

      

7. Alte informaţii                              

 

SECŢIUNEA A 5-A 

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE 

 

1. Proiecte de acte normative suplimentare                      Nu este cazul   

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ 
cu legislaţia comunitară în materie             

Nu este cazul 

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte 
documente        

Nu este cazul 

4. Evaluarea conformităţii:          Nu este cazul 

Denumirea actului sau documentului 
comunitar, numărul, data adoptării si data 
publicării 

Gradul de 
conformitate (se 
conformează/nu se 
conformează) 

Comentarii 

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente           

Nu este cazul 

6. Alte informaţii                    

 

 

SECŢIUNEA A 6-A 

CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE ACT 
NORMATIV      

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate    

                     

Nu este cazul 

 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul proiectului de act 
normativ                     

      

Nu este cazul 

 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 

Nu este cazul 



proiectul de act normativ are ca obiect activităţi 
ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative    

  

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente      

 

Nu este cazul 

 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi     
         

Nu este cazul 

 

6. Alte informaţii         

           

Nu este cazul 

 

SECŢIUNEA A 7-A 

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA 
PROIECTULUI DE ACT NORMATIV        

                                 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ       

Prezentul act normativ a respectat prevederile 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică  şi va fi publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice                         

Nu este cazul 

 

3. Alte informaţii                   Nu este cazul 

 

SECŢIUNEA A 8-A 

MĂSURI DE IMPLEMENTARE      

                                    

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului 
de act normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi/sau locale - 
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente           

Nu este cazul 

2. Alte informaţii                    



 
Faţă de cele menţionate s-a elaborat prezentul proiect de Ordonanţă a Guvernului            

pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008, pe care îl supunem 

Guvernului spre aprobare.  
 

MINISTRU 
NICOLAE BĂNICOIU 

 
 
 
 
 
 
 

COAVIZATORI: 
 
 
 
Viceprim-ministru pentru securitate naţională,  
Ministrul Afacerilor Interne 
Gabriel Oprea 
 
 
 
Ministrul Justiției,  
Robert CAZANCIUC 
 
 
 
Ministrul Finanţelor Publice,  
Ioana-Maria Petrescu 
 
 
 
Ministrul Transporturilor 
Ioan Rus 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


