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Nr. 41/ 9 Octombrie 2015

Către: Parlamentul României – Senat și Camera Deputaților

spre știința: Ministerului Sănătății
       Colegiului Farmaciștilor din România

Ref. Proiect de lege înregistrat la Senat sub nr. L461/2015 

Domnule președinte al Senatului, Călin-Constantin-Anton POPESCU-TĂRICEANU 
Domnule președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Ştefan ZGONEA

având în vedere inițiativa legislativă cu privire la modificare legii farmaciei nr. 266/2008, republicată,
prin  care  se  dorește  legalizarea  vânzării  cu  amănuntul  al  medicamentelor  în  mediul  online,  Federația
Patronatelor Farmaceutice dorește să facă următoarele precizări:

Salutăm intenția inițiatorilor de a reglementa o situație aflată în prezent la limita legii, și considerăm
că  limitarea  vânzării  online  la  unitățile  farmaceutice  este  de  lăudat.  Cu  toate  acestea,  dorim  să  facem
următoarele constatări,  în temeiul cărora considerăm vânzarea medicamentelor online un demers ce nu ar
trebui realizat la acest moment în România, nici măcar dacă acest demers s-ar limita la unitățile farmaceutice.

1. Vânzarea de medicamente are în centru pacientul. Medicamentul nu este un produs obișnuit, motiv
pentru care inclusiv legiuitorul român îl identifică și îl reglementează distinct. În viziunea farmaciștilor,
medicamentul este un produs complex, al cărui principal aspect este dat nu de medicamentul propriu-
zis, ci de consilierea care îl însoțește. Medicamentul, fie el și OTC(medicament care se poate elibera
fără prescripție), poate ajuta în aceeași măsură în care poate prejudicia sănătatea pacienților dacă nu
este administrat atunci când chiar este nevoie de el sau este administrat în asociere cu alte produse.
Medicamentul trebuie să fie întotdeauna însoțit de consiliere.  Vânzarea online a medicamentului, fie
chiar și din farmacii, va lipsi pacientul de consilierea atât de necesară, lucru ce poate avea consecințe
nefaste asupra acestuia. Proiectul de lege amintit (L461/2015- Senat) nu face nici măcar disctincția
obligatorie între medicamente OTC – care se pot elibera și fără prescripție medicală și medicamente Rx
– care se pot elibera numai pe prescripție medicală, acest lucru putând duce la importante confuzii și
abuzuri. În același proiect nu se face nicio referire privind consilierea pacientului, ceea ce ar trebui să
aibă loc în mod obligatoriu pentru ca specialistul să se asigure că medicamentul solicitat este necesar,
va  fi  administrat  corect  și  nu  va  avea  interacțiuni  cu  alte  medicamente  pe  care  pacientul  le
administreaza concomitent. 

2. Vânzarea online este dovedită a încuraja automedicația. Statisticile arată că tendința românilor de a-și
administra  singuri  medicamente  este  în  creștere,  și  extrem  de  ridicată  comparativ  cu  alte  state
europene. În 2013 spre exemplu 87% din adulți se tratau fără a cere sfatul niciunui specialist,  după
ureche  (http://m.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/automedicatia-boala-romanilor-101989).  În
ultimii ani tendința de automedicație a crescut și în anumite state din Europa, cauza principală fiind
vânzările  online  de medicamente.  Acest  lucru dovedește  că  există  o  legătură  clară  între  vânzarea
online  și  automedicație.  Date  fiind  statisticile  îngrijorătoare  privind  automedicația  în  România,
autoritățile  trebuie  să  gândească  o  legislație  prin  care  să  se  limiteze  acest  flagel,  deoarece
automedicația poate avea consencițe precum hepatita medicamentoasă sau chiar moartea. În plus,
automedicația va duce în final la o împovărare tot mai mare a sistemului de sănătate, deoarece nu
rezolvă problemele de sănătate ale pacientului, acesta îmbolnăvindu-se și mai grav, sporind în final
cheltuielile  din  sistemul  de  asigurări  de  sănătate,  acesta  putând  ajunge  la  internare,  costuri  cu
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medicamente mult mai mari decât dacă ar apela la consultul unui medic sau sfatul unui farmacist încă
din fazele incipiente ale afecțiunii. Înainte de a permite vânzarea online, statul ar trebui să gândească
o modalitate  prin  care  să educe populația  cu privire  la  consecințele  automedicației  și  importanța
controlului medical și a sfatului farmaceutic. 

3. Distribuția și transportul  medicamentelor până la pacientul final  trebuie să respecte aceleași reguli
pentru siguranța medicamentului. Vânzarea on-line presupune distribuirea produselor către pacienți.
Legea din România instituie reguli foarte stricte de depozitare și transport la medicamente, astfel ca
medicamentul  să  nu  fie  afectat  și  să  poată  da  randamentul  terapeutic  necesar.  Temperatura,
umiditatea – sunt aspecte ce trebuiesc controlate foarte des și pentru care fiecare factor implicat în
aprovizionarea cu medicamente, de la producător la farmacie, răspunde în fața autorităților statului
român.  Există  reguli  –  precum  ghidul  bunelor  practici  în  distribuție –  pentru  care  fiecare  din  cei
implicați investesc foarte mult spre a le respecta. Propunerea legislativă nu prevede nimic cu privire la
acest  aspect.  Transportul  prin  curierat  obișnuit  duce  la  degradarea  medicamentului,  mai  ales  în
perioade cu vreme extremă – iarna – ger sau vara – caniculă. Având în vedere faptul că proiectul de
lege  nu menționează  nicio  regulă  în  acest  sens,  de  la  momentul  în  care  medicamentele  părăsesc
farmacia, nu mai este responsabilitatea nimănui cu privire la respectarea condițiilor de depozitare și
transport a medicamentelor.

4. Autorizarea site-urilor și supravegerea acestora de către Ministerul Sănătății reprezintă de asemenea o
problemă,  deoarece  structura  MS  de  la  acest  moment  nu  permite  un  astfel  de  demers.  Lipsa
personalului crează dificultăți în supravegherea farmaciilor comunitare la acest moment, sunt solicitări
de autorizări de farmacii care nu pot fi onorate în intervalul legal din lipsă de personal. Au existat și
există pe rolul instanțelor din România procese în privința modului în care au fost autorizate farmacii
și,  în plus,  nu MS este cel  care controlează aplicarea legislației  privind medicamentul,  ci  ANMDM.
Considerăm cu responsabilitate că MS nu și-ar putea onora noua atribuție. Un argument simplu este
dat de lista publicată pe site-ul MS cu privire la farmaciile comunitare din România, în care se regăsesc
farmacii care nu mai funcționează de peste 10 ani, farmacii mutate demult dintr-o anumită locație
figurează  la  acea  locație,  farmacii  preluate  demult  de  alte  persoane  figurează  în  numele  acelor
persoane și farmaciști-șefi care nu mai sunt demult șefi la anumite farmacii încă mai figurează ca atare.
În plus, legea nu prevede condiții necesare pentru obținerea autorizației speciale – cum ar fi existența
unui farmacist responsabil, dovada că acea farmacie poate aloca un specialist acestui tip de eliberare
de medicamente astfel încât activitatea propriu-zisă a farmaciei comunitare să nu aibă de suferit. 

5. Lipsa unui control eficient, imposibil de realizat la acest moment de autoritățile române în domeniu,
va face ca un fenomen asupra căruia Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția de mult timp, și
anume intrarea pe piața din România a medicamentelor contrafăcute, să devină realitate. În prezent,
estimează OMS, circa 50% din medicamentele vândute online sunt contrafăcute, procent ce ar putea
să devină realitate și în țara noastră, chiar daca s-ar legitima vânzarea lor numai de către farmacii,
deoarece nu are cine să controleze cu adevărat vânzarea on-line în România.

În concluzie, proiectul de lege menționat, deși lăudabil în încercarea de a limita comerțul online cu
medicamente, aduce cu sine mai multe consecințe nefericite: va crește automedicația, medicamentele nu vor
respecta legislația privind controlul modului în care sunt depozitate și transportate iar autoritățile responsabile
cu controlul vânzărilor online nu sunt în măsură să realizeze acest control.

În temeiul celor precizate mai sus, vă solicităm să nu aprobați acest act normativ deoarece acesta nu
este benefic  pacientului,  lipsindu-l  pe acesta atât  de  consilierea  farmacistului,  atât  de  necesară,  cât și  de
garanția că produsul achiziționat online a fost transportat și manevrat în condiții de siguranță. Deși legislația
europeană la care dorim să ne armonizăm cuprinde prevederi privind eliberarea medicamentelor intermediul
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societății informaționale, se permite țărilor să facă aceste corecții ale legislației interne după ce au organizate
structuri prin care să asigure respectarea legii.

Vă rugăm să sprijiniți pacientul român și să-i acordați acestuia șansa de a beneficia de medicamente în
siguranță prin faptul că nu veți accepta aprobarea tacită a acestui proiect de lege ( L461/2015 ) care va avea loc
în 19.11.2015.  Vă solicităm în numele alegătorilor  pe care îi  reprezentați  să treceți  pe ordinea de zi  acest
proiect și să votați împotriva lui, pentru a permite elaborarea unui act normativ corect, care să armonizeze
interesul  pacientului  și  legislația  în  domeniu.  Vă  stăm  la  dispoziție  pentru  elaborarea  unui  astfel  de  act
normativ. 

Cu stima,
Rodica Ioniță,
președinte
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