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Data: 28.10.2021   

Către: Parlamentul României 

 Camera Deputaților 

 Comisia pentru sănătate şi familie 

In atenţia: dlui Președinte Nelu Tătaru 

Ref: Amendamente PL-x nr. 495/2021 - Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii 

De la: Colegiul Farmaciștilor București 

 Prof. Univ. Dr. Farm. Negreș Simona 

 

 

Stimate domnule Președinte, 

Stimați membri ai Comisiei parlamentare pentru sănătate și familie, 

Ne adresăm dvs. în calitate de organism profesional al farmaciștilor din Mun. București în 

legătură cu PL-x nr. 495/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii1 aflat în prezent în analiza la Comisia pentru 

sănătate şi familie. 

Vă solicităm că în temeiul art. 68 din Regulamentul Camerei Deputaților să emiteți un raport 

negativ în sensul respingerii Proiectului de lege având în vedere motivele dezvoltate în cele ce 

urmează. 

 
1 În continuare „Proiectul de lege”. 
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I. În ceea ce privește expunerea de motive a Proiectului de lege 

Poluarea farmaceutică este o realitate obiectivă pe care subscrisa nu înțelegem să o negăm. 

Înțelegem să contestăm însă acest proiect de lege prin prisma ambiguității pe care o 

generează și respectiv prin lipsa de armonizare cu restul cadrului legislativ.  

Inițiatorii Proiectului de lege au plecat în Expunerea de motive de la falsa premisă că 

farmaciile nu au o procedură de colectare, stocare și distrugere a medicamentelor expirate. 

Anual farmaciile sunt evaluate și acreditate de către Colegiul Farmaciștilor, una dintre 

cerințele esențiale verificate fiind aceea a respectării procedurii RBPF 9 (Reguli de Bune 

Practici Farmaceutice) care prevede obligativitatea deținerii unui contract cu o firmă de 

colectare, transport și incinerare a deșeurilor farmaceutice, precum și respectarea unor 

proceduri de scoatere din gestiune, depozitare etc. 

 

II. În ceea ce privește Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/04.02.2014 pentru 

aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al 

populației2 

Ordinul nr. 119/2014 prevede într-adevăr la art. 38 faptul că: 

„c) Medicamentele expirate provenite de la populaţie vor fi depuse la farmacii, oficine locale 

de distribuţie sau drogherii apropiate, în vederea eliminării finale, prin incinerare. Unităţile 

farmaceutice vor afişa la loc vizibil anunţul privind colectarea gratuită a medicamentelor 

expirate.” 

La nivel legislativ nu există norme de aplicare concretă a acestei prevederi. În concret, nu 

se reglementează cum se realizează colectarea medicamentelor expiratelor, cum se iau în 

primire, unde se depozitează, respectiv ce se întamplă ulterior cu aceste medicamente (e.g. 

se amestecă cu medicamentele expirate proprii ale farmaciei, se depozitează separat, se 

predau altor entitati etc.), cine plătește costul preluării și distrugerii de către operatorii de 

salubritate autorizați. 

În fond, art. 38 din Ordinul nr. 119/2014 pune o problemă de legalitate mai veche, tratată 

cu prea multă superficialitate până la acest moment. 

 

 
2 În continuare „Ordinul nr. 119/2014”. 
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Din punct de vedere legal, medicamentele expirate provenite de la populație au statut de 

deșeu. Amintim că potrivit pct. 10 din Anexa nr. 1 la Ordonanță de urgență 92/2021 

privind regimul deşeurilor prin noțiunea de deșeu se înțelege: „orice substanţă sau obiect 

pe care deţinătorul le aruncă sau are intenţia sau obligaţia să le arunce”. 

Atât timp cât aceste deșeuri sunt existente practic în orice gospodărie, iar marea 

majoritate a populație aruncă aceste deșeuri deodatată cu deșeurile menajere, colectarea, 

transportul și tratarea acestora fac parte în realitate din serviciul public de salubrizarea a 

localităților. 

Prin urmare, gestionarea acestora ar trebuie să intre în atribuțiile autorităților publice 

locale, iar nu în cea a farmaciilor. 

În acest sens, amintim că la nivel legislativ există Legea 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităţilor care prevede că serviciul de salubrizare la nivelul localităților se 

află sub controlul/coordonarea/autoritatea administrației locale. 

Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 101/2006: „(2) Serviciul public de salubrizare a 

localităţilor, denumit în continuare serviciu de salubrizare, se organizează pentru 

satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.” 

Conform legislației actuale, deșeurile (orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul le 

aruncă sau are intenţia sau obligaţia să le arunce – deci și medicamentele expirate) sunt în 

proprietatea administrației locale. Aceasta la rândul ei, deleagă activitățile de gestionarea a 

deșeurilor către diferiți operatori publici sau privați, care intervin treptat pe lanțul 

gestionării (operatori de transport care preiau deșeurile de la populație, operatori de 

sortare care sortează deșeurilor, operatori ce administrează depozitele de deșeuri etc.). 

Ce au în comun toți acești operatori este aceea că toți își exercită activitatea în temeiul unei 

delegări de gestiune primite din partea autorităților locale, în baza unei licențe emise de 

ANRSC și în baza unei autorizații de mediu. Dar cel mai important, toți acești operatori 

sunt remunerați pentru activitatea pe care o prestează sub forma unor taxe/tarife în 

funcție de cantitatea de deșeuri gestionată. 

Faptul că acești operatori sunt remunerați pentru activitatea prestată este și o aplicare 

concretă a principiului poluatorul plătește – intens recunoscut și aplicat la nivel UE. 

Stabilirea în sarcina farmaciilor a unei obligații de colectare și stocare a medicamentelor 

expirate, transformă farmaciile în operatorii de salubritate, iar farmaciștii se văd puși în 

situația de satisfacere a unor nevoi actuale ale comunităţilor locale, fără existența unor  
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parmetri/proceduri speciale apte să le confere capacitatea tehnică/juridică de a presta 

astfel de activități (deținerea unei autorizații de mediu, a unei licențe ANRSC, a unei 

delegări din partea autorității publice locale). 

Deosebit de important este și faptul că lipsa unor mecanisme speciale de decontare a 

costurilor cu eliminarea finală a deșeurilor (medicamentelor expirate) farmaciile se vâd 

puse în situția de a suporta din patrimoniul propriu aceste costuri cu încălcarea 

principiului fundamental al UE – poluatorul plătește. Apoi, această împrejurare creează și 

premisele încălcării unor principii constituționale – libertatea economică, dreptul de 

proprietate etc. 

Vă rugăm să aveți în vedere și faptul că în alte țări europene (e.g. Germania) farmaciile nu 

colectează medicamentele expirate de la populație, ci acestea sunt strânse în locuri special 

amenajate de operatori autorizați după proceduri specifice. 

 

III. Proiectul de lege confundă colectarea și distrugerea medicamentelor expirate 

proprii din farmacii cu medicamentele expirate provenite de la pacienți 

Precizăm că doar pentru medicamentele stupefiante și psihotrope legislația este clară, 

farmacia fiind obligată să primeasca retur medicamentele expirate sau nefolosite, dar 

numai pe cele eliberate de unitatea respectivă. 

Astfel Normele de punere în aplicare a Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al 

plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope prevăd la art. 39 că: 

 „(1) Medicul poate emite o nouă prescripție înainte de 30 de zile, pentru același pacient, 

dacă în timpul tratamentului apar în starea de sănătate a pacientului modificări care 

impun schimbarea dozei sau a medicamentelor, cât și la epuizarea dozei prescrise.  

(2) Medicamentele prevăzute la art. 38 alin. (3) din Legea nr. 339/2005 se returnează la 

farmacia care le-a eliberat, pe baza unui proces-verbal de predare-primire, întocmit în trei 

exemplare, cu următoarea destinație: un exemplar rămâne la farmacie, un exemplar, la 

persoana care a returnat medicamentele și un exemplar însoțește medicamentele până la 

distrugerea acestora, conform prevederilor cap. VII.” 
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IV. Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 444/2019 pentru aprobarea Normelor 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice farmacia 

trebuie să dețină un spațiu special organizat pentru păstrarea medicamentele 

expirate. 

Este vorba însă despre medicamentele expirate proprii, din gestiunea farmaciei. Nu există 

însă prevăzut un spațiu dedicat unor produse din afara gestiunii farmaciei, nu există 

procedura prin care să fie preluate medicamente din afara farmaciei, altfel decât prin 

factura de intrare de la furnizori care îndeplinesc condițiile legii, acreditați pentru 

vânzarea de medicamente. 

 

V. Farmaciile nu dețin un cod CAEN pentru colectarea și depozitarea de deșeuri de la 

populație, nu au înscrise în obiectul de activitatea prestarea unor astfel de servicii și 

nici legea de funcționare nu prevede prestarea acestor servicii 

Societățile care se ocupă cu preluarea și distrugerea medicamentelor expirate au alt cod 

CAEN, autorizații și proceduri specifice etc. – în fond este vorba despre un alt domeniu și 

anume acela referitor la gestionarea deșeurilor.  

 

VI. Trebuie clarificat termenul de „medicament” care se refera la un anumit tip de 

produs (art. 38 din Ordinul nr. 119/2014 se referă la „medicamente”).  

În legislație există și alte tipuri de produse farmaceutice: OTC, dispozitive medicale, 

suplimente etc. care în esență sunt tot preparate de uz farmaceutic ce sunt cumpărate din 

farmacii, au date de valabilitate etc. 

Dacă acest termen nu este foarte bine clarificat și delimitat se creează riscul ca populația 

să aducă la faramacii tone de deșeuri: de la ceaiuri până la suplimente nutriționale, 

dispozitive medicale, etc. 
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VII. Proiectul de legea creează un risc crescut cu privire la afectarea stării de sănătate a 

faramaciștilor 

Există astfel un risc de contaminare crecut la care este supus farmacistul, dupa ce intră în 

contact cu medicamentele returnate de pacienți, provenite din rândul cetățenilor potențial 

bolnavi sau din alte surse necunoscute.  

Există un risc crescut în situațiile în care pacienții pot aduce alături de medicamente, ace, 

seringi sau alte produse contaminate cu fluide biologice, lucru inacceptabil și periculos 

pentru farmacist (operatorii de salubritate special autorizați pentru gestionarea acestor 

deșeuri periculoase au proceduri speciale de protecție – aspect ce nu există în rândul 

farmaciștilor).  

Situația pandemică actuala, a scos înca o data în evidență ușurința de transmitere a bolilor 

prin intermediul diverselor obiecte sau dispozitive. 

 

VIII. Faptul că unele farmacii își asumă preluarea medicamentelor expirate, cu tot ce 

deriva din acest fapt (spațiu dedicat, manipulare, costul distrugerii etc.) nu 

înseamnă ca este o practică acceptabilă ce ar trebuie legiferată. 

 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Colegiul Farmaciștilor București 

Prof. Univ. Dr. Farm. Negreș Simona 
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