
 

 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor  
 

Comisia pentru sănătate şi familie 

 
 

Bucureşti, 19 septembrie 2022 
             Nr.4c-10/464 

 

 

CĂTRE 

 
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul de înlocuire asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătății,  retrimis Comisiei pentru sănătate şi familie cu 

adresa nr.PLx.495/2021 din 19 septembrie 2022, în vederea 

reexaminării și întocmirii unui nou raport. 

 

Prezentul raport înlocuiește raportul comisiei depus anterior, cu 

nr.4c-10/443 din 14 septembrie 2022. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 

Dr.Nelu TĂTARU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru sănătate şi familie 
 

Bucureşti, 19 septembrie 2022 
            Nr. 4c-10/464 

 
 

RAPORT DE ÎNLOCUIRE 
asupra  proiectului de Lege pentru modificarea și completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății  

 
 

Ca urmare a deciziei Comitetului liderilor grupurilor parlamentare 
din data de 19 septembrie 2022, proiectul de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății a fost 
retrimis Comisiei pentru sănătate şi familie, cu adresa nr.PLx.495/2021 

din 19 septembrie 2022, în vederea reexaminării și întocmirii unui nou 
raport. 

 
Menționăm că prezentul raport înlocuiește raportul comisiei 

depus anterior, cu nr.4c-10/443 din 14 septembrie 2022. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât 

utilizatorii de produse farmaceutice să fie atenționați cu privire la 
necesitatea returnării și a eliminării corespunzătoare a medicamentelor 

expirate în farmacii, acestea fiind considerate deșeuri periculoase.  
 

La întocmirea prezentului raport de înlocuire,  comisia a avut în 
vedere: 

 
- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social 

(nr.5310/13.07.2021); 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ 

(nr.590/22.07.2021); 
- avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii 

(nr.4c-3/517/16.11.2021); 
- avizul favorabil  al Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități (nr.4c-13/869/8.02.2022); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic (nr.4c-8/215/6.05.2022); 

- punctul de vedere favorabil al Guvernului 
(nr.2002/DPSG/18.10.2021); 

- punctul de vedere favorabil al Ministerului Sănătății 
(nr.AR8016/17.05.2022). 

livia.spinu
New Stamp
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Membrii comisiei au reluat dezbaterile asupra proiectului de lege în 

şedinţa din 19 septembrie 2022. La lucrările comisiei au fost prezenţi 
deputații conform listei de prezență. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a adoptat  

proiectul de lege  în şedinţa din 11 octombrie 2021. 

  
Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, 

republicată, și ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională. 
 

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

 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie, au hotărât,  cu majoritate de voturi, transmiterea către plenul 
Camerei Deputaților a prezentului raport de înlocuire, prin care se 

propune adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu 

amendamente admise, redate în Anexa care face parte integrantă din 

prezentul raport. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

            PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

          Dr.Nelu TĂTARU                                Liviu-Ioan BALINT  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Șef birou, Cristina Bologan 

 
Consilier parlamentar, Livia Spînu



Anexă 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. 

crt. 

Text  

act normativ de bază 

Text adoptat de 

Senat 

Text propus de comisii 

(autor amendament)  
Motivare 

1.   
__ 

 
Titlul legii 

 
Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii 
nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul 
sănătăţii 

 

 
Nemodificat 

 
 

2.   
__ 

 
Art.I.- Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată în 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.652 din 28 august 

2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 

modifică și se completează 
după cum urmează: 

 

 
Nemodificat 

 
 

3.   
Art.575 

 
 

 
 

 
1. La articolul 575, după 

alineatul (7) se introduce 
un nou alineat, alin.(8), cu 

următorul cuprins: 
 

 
1. La articolul 575, după 

alineatul (7) se introduc 
trei noi alineate, alin.(8), 

(9) și (10) cu următorul 
cuprins: 
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Nr. 

crt. 

Text  

act normativ de bază 

Text adoptat de 

Senat 

Text propus de comisii 

(autor amendament)  
Motivare 

 
__ 

 
„(8) Farmaciştii care sunt şi 

cadre didactice în domeniu pot 
desfăşură activitate integrată, 

asociată activităţii didactice, în 
farmacii universitare, înfiinţate 

de universităţile de medicină şi 
farmacie acreditate, în 

condiţiile legii. Având în 
vedere activitatea didactică 

desfăşurată în farmaciile 
universitare, acestora nu li se 

aplică, în vederea autorizării 
de funcţionare, prevederile 

criteriului demografic prevăzut 

la art.12 alin.(1) din Legea 
farmaciei nr.266/2008, 

republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.” 

 

 
(8) Farmaciștii care sunt și 

cadre didactice în domeniu pot 
desfășura activitate integrată, 

asociată activității didactice, în 
farmacii, inclusiv farmacii 

universitare.  
(9) Farmaciile universitare se 

înființează de universitățile de 
medicină și farmacie 

acreditate. Numărul 
acestora depinde de 

numărul de studenți din 
cadrul facultății de 

farmacie, fiind de o 

farmacie până la 500 de 
studenți și de maxim două 

la facultățile cu peste 500 
de studenți. Având în vedere 

activitatea didactică 
desfășurată în farmaciile 

universitare, acestora nu li se 
aplică, în vederea autorizării 

de funcționare, prevederile 
criteriului demografic prevăzut 

la art.12 alin.(1) din Legea 
farmaciei nr. 266/2008, 

republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.  
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Nr. 

crt. 

Text  

act normativ de bază 

Text adoptat de 

Senat 

Text propus de comisii 

(autor amendament)  
Motivare 

(10) Universitățile de 
medicină și farmacie pot 

acredita farmacii 
comunitare pentru a 

desfășura activitate de 
pregătire practică a 

studenților, asociată 
activității didactice. 

 
Autori: dep.dr.Nelu Tătaru 

(Grup Parlamentar al PNL), 
dep.conf.univ.dr.Corneliu-

Florin Buicu (Grup Parlamentar 
al PSD), dep.Simonis Alfred-

Robert (Lider Grup 

Parlamentar PSD al Camerei 
Deputaților), 

sen.prof.univ.dr.Azamfirei 
Leonard (Grup Parlamentar al 

PSD) și membrii comisiei 
 

4.   
Art.712. - (1) Rezumatul 

caracteristicilor produsului 
conţine, în ordinea indicată 

mai jos, următoarele 

informaţii: 
 

”6.5. natura și conținutul 
ambalajului” 

 
2. La articolul 712 

alineatul (1), punctul 6.5 
se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

 
 

„6.5. natura și conţinutul 
ambalajului, potrivit 

 
Se elimină 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 7 

Nr. 

crt. 

Text  

act normativ de bază 

Text adoptat de 

Senat 

Text propus de comisii 

(autor amendament)  
Motivare 

 
 

 
 

 
 

 

prevederilor anexei nr.3 la 
Legea nr.249/2015 privind 

modalitatea de gestionare 
a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje, cu 
modificările şi completările 

ulterioare;” 
 

5.   
Art.712. – (1) Rezumatul 

caracteristicilor produsului 

conţine, în ordinea indicată 
mai jos, următoarele 

informaţii: 
__ 

 

 
3. La articolul 712 

alineatul (1), după punctul 

12 se introduce un nou 
punct, pct.13, cu următorul 

cuprins: 
„13. la începutul rezumatului 

caracteristicilor produsului, se 
va menţiona, vizibil şi uşor de 

citit, cu font Times New 
Roman, format îngroşat şi cu 

majuscule, următoarea 
atenționare: MEDICAMENTELE 

EXPIRATE TREBUIE 
RETURNATE ÎN FARMACII; 

mărimea textului 
avertismentului nu poate fi 

mai mică, cu mai mult de 2 

puncte, decât mărimea 
denumirii medicamentului; 

este interzisă inserarea unui 
text al cărui font să aibă 

 
Se elimină 
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Nr. 

crt. 

Text  

act normativ de bază 

Text adoptat de 

Senat 

Text propus de comisii 

(autor amendament)  
Motivare 

dimensiunea mai mare sau 
egală cu cea a 

avertismentului, cu excepţia 
denumirii medicamentului.” 

 

6.   

Art.774. - Pe ambalajul 
secundar al medicamentului 

sau, în cazul în care nu 
există ambalaj secundar, pe 

ambalajul primar trebuie să 

apară următoarele 
informaţii: 

 
”g) o atenţionare specială, 

dacă este necesară, pentru 
medicament, alta decât cea 

menționată la lit.f);” 
 

 

4. La articolul 774, litera 
g) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

 

 

 
 

„g) o atenţionare specială, 
dacă este necesară, pentru 

medicamente, alta decât 
cele prevăzute la lit.f) 

şi/sau, după caz, la lit.j1);” 
 

 

Se elimină 

 

7.   

Art.774. - Pe ambalajul 
secundar al medicamentului 

sau, în cazul în care nu 
există ambalaj secundar, pe 

ambalajul primar trebuie să 
apară următoarele 

informaţii: 
__ 

 

 

5. La articolul 774, după 
litera j) se introduce o 

nouă literă, lit.j1), cu 
următorul cuprins: 

 
 

 
„j1) o atenţionare specială 

privind returnarea 
medicamentelor expirate în 

 

Se elimină 
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Nr. 

crt. 

Text  

act normativ de bază 

Text adoptat de 

Senat 

Text propus de comisii 

(autor amendament)  
Motivare 

farmacii;” 
 

8.   
Art.776. - (2) Cel puţin 

următoarele informaţii 
trebuie să apară pe blisterele 

introduse într-un ambalaj 
secundar care corespunde 

cerinţelor prevăzute la 
art.774 şi 784: 

- denumirea medicamentului 

conform art. 774 lit. a); 
- numele deţinătorului 

autorizaţiei de punere pe 
piaţă; 

- data de expirare; 
- numărul seriei de 

fabricaţie. 
__ 

 

 
6. La articolul 776 

alineatul (2), după ultima 
liniuţă se introduce o nouă 

liniuţă, cu următorul 
cuprins: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
„- atenţionarea 

MEDICAMENTELE EXPIRATE 
TREBUIE RETURNATE ÎN 

FARMACII.” 
 

 
Se elimină 

 

9.   

Art.776. - (3) Cel puţin 
următoarele informaţii 

trebuie să apară pe 
ambalajele primare de mici 

dimensiuni, pe care 
informaţiile prevăzute la 

 

7. La articolul 776 
alineatul (3), după ultima 

liniuţă, se introduce o nouă 
liniuţă, cu următorul 

cuprins: 
 

 

Se elimină 
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Nr. 

crt. 

Text  

act normativ de bază 

Text adoptat de 

Senat 

Text propus de comisii 

(autor amendament)  
Motivare 

art.774 şi 784 nu pot fi 
prezentate: 

- denumirea medicamentului 
conform art. 774 lit. a) şi, 

dacă este necesar, calea de 
administrare; 

- modul de administrare; 
- data de expirare; 

- numărul seriei de 
fabricaţie; 

- conţinutul raportat la masă, 
volum sau la unitatea de 

doză. 
__ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

„- atenţionarea 

MEDICAMENTELE EXPIRATE 
TREBUIE RETURNATE ÎN 

FARMACII.” 
 

10.   
Art.777. – Informațiile 

prevăzute la art.774, 776 și 
784 trebuie astfel 

inscripționate încât să fie 
ușor de citit, clare și să nu 

poată fi șterse. 

__ 
 

 
 

 
8. La articolul 777, după 

alineatul (1) se introduce 
un nou alineat, alin.(2), cu 

următorul cuprins: 
 

 

„(2) Avertizările prevăzute la 
art.774 lit.f), g) şi j1), după 

caz, sunt redactate într-un 
limbaj clar, vizibil şi uşor de 

 
Se elimină 
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Nr. 

crt. 

Text  

act normativ de bază 

Text adoptat de 

Senat 

Text propus de comisii 

(autor amendament)  
Motivare 

 
 

citit, fontul utilizat fiind Times 
New Roman, format îngroşat 

şi cu majuscule; mărimea 
textului avertismentului nu 

poate fi mai mică, cu mai mult 
de 2 puncte, decât mărimea 

denumirii medicamentului; 
este interzisă inserarea unui 

text al cărui font să aibă 
dimensiunea mai mare sau 

egală cu cea a 
avertismentului, cu excepţia 

denumirii medicamentului.” 
 

11.   

Art.781. - (1) Prospectul este 
întocmit în acord cu 

rezumatul caracteristicilor 
produsului şi include o serie 

de informaţii, în următoarea 
ordine: 

 
f) o referire la data de 

expirare înscrisă pe ambalaj, 
cu: 

1. (i) o atenţionare privind 

utilizarea medicamentului 
numai până la data de 

expirare; 
2. (ii) precauţii speciale de 

 

9. La articolul 781 
alineatul (1) litera f), după 

punctul (vii) se introduce 
nou punct, pct.(viii), cu 

următorul cuprins: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Se elimină 
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Nr. 

crt. 

Text  

act normativ de bază 

Text adoptat de 

Senat 

Text propus de comisii 

(autor amendament)  
Motivare 

păstrare, dacă este cazul; 
3. (iii) o atenţionare 

referitoare la modificările 
care pot fi constatate de 

utilizator în situaţia 
deteriorării vizibile a 

produsului, dacă este cazul; 
4. (iv) compoziţia calitativă 

completă (substanţe active şi 
excipienţi) şi compoziţia 

cantitativă în substanţe 
active, folosindu-se denumiri 

comune, pentru fiecare 
formă de prezentare a 

medicamentului; 

5. (v) pentru fiecare formă 
de prezentare a produsului, 

forma farmaceutică şi 
conţinutul în masă, volum 

sau unităţi de doză; 
6. (vi) numele şi adresa 

deţinătorului autorizaţiei de 
punere pe piaţă şi, unde este 

cazul, numele 
reprezentanţilor desemnaţi în 

România; 
7. (vii) numele şi adresa 

fabricantului; 
 

__  
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Nr. 

crt. 

Text  

act normativ de bază 

Text adoptat de 

Senat 

Text propus de comisii 

(autor amendament)  
Motivare 

 „(viii) indicaţia ca produsul 
expirat să fie returnat în 

farmacii;” 

12.   

Art.815 
 

 
 

 
(1) Cu respectarea 

prevederilor art. 813, orice 

material publicitar destinat 
publicului larg: 

 
b) trebuie să includă cel 

puţin următoarele informaţii: 
- denumirea medicamentului, 

precum şi denumirea 
comună dacă medicamentul 

conţine o singură substanţă 
activă; 

- informaţiile necesare 
pentru utilizarea corectă a 

medicamentului; 
- o invitaţie expresă, lizibilă, 

de a citi cu atenţie 

instrucţiunile din prospect 
sau de pe ambalaj, formulată 

după cum urmează: "Acest 
medicament se poate elibera 

 

10. La articolul 815 
alineatul (1) litera b), după 

a treia liniuţă se introduce 
o nouă liniuţă, cu 

următorul cuprins: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

2. Articolul 815 alineatul 
(1) litera b) se modifică și 

va avea următorul cuprins: 
 

 
(1) Cu respectarea 

prevederilor art.813, orice 

material publicitar destinat 
publicului larg: 

 
b) trebuie să includă cel puţin 

următoarele informaţii: 
- denumirea medicamentului, 

precum şi denumirea comună 
dacă medicamentul conţine o 

singură substanţă activă; 
- informaţiile necesare pentru 

utilizarea corectă a 
medicamentului; 

- o invitaţie expresă, lizibilă, 
de a citi cu atenţie 

instrucţiunile din prospect sau 

de pe ambalaj, formulată după 
cum urmează: "Acest 

medicament se poate elibera 
fără prescripţie medicală. Se 
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Nr. 

crt. 

Text  

act normativ de bază 

Text adoptat de 

Senat 

Text propus de comisii 

(autor amendament)  
Motivare 

fără prescripţie medicală. Se 
recomandă citirea cu atenţie 

a prospectului sau a 
informaţiilor de pe ambalaj. 

Dacă apar manifestări 
neplăcute, adresaţi-vă 

medicului sau farmacistului."  
 
 

 
 
__ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
„- o avertizare scrisă sau, 

după caz, sonoră sau scrisă, 
poziţionată înaintea invitaţiei 

de a citi instrucţiunile din 

prospect sau de pe ambalaj, 
formulată astfel: 

MEDICAMENTELE EXPIRATE 
TREBUIE RETURNATE ÎN 

FARMACII;” 
 

recomandă citirea cu atenţie a 
prospectului sau a 

informaţiilor de pe ambalaj. 
Dacă apar manifestări 

neplăcute, adresaţi-vă 
medicului sau farmacistului. 

Medicamentele expirate și 
cele neutilizate se 

consideră deșeuri 
periculoase.” 

  
Se elimină 

 
 

 

 
 

 
 

 

13.   
__ 

 
Art.II.- În termen de 45 de 

zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, 

Consiliul National al 

Audiovizualului va modifica 
prin decizie Decizia 

nr.220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului 

 
Se elimină 
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Nr. 

crt. 

Text  

act normativ de bază 

Text adoptat de 

Senat 

Text propus de comisii 

(autor amendament)  
Motivare 

audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 

a implementa prezentele 
modificări referitoare la 

avertizări în reglementările 
privind publicitatea la produse 

medicale, suplimente 
alimentare, alimente cu 

destinaţie nutriţională 
specială, respectiv 

reglementările privind 
anunţurile de interes public. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14.  __ __ Art.II. – Prevederile 
art.815 alin.(1) lit.b), așa 

cum a fost modificat prin 
prezenta lege, intră în 

vigoare la data de 1 
ianuarie 2023.  
 

 

Autori: membrii comisiei 
 

 

 

 
 

 


