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Către: Președinția României
În atenția: d-lui Președinte, 
Spre știința: d-nei conf. dr. Diana Loreta Păun, Consilier de Stat
Ref. Propunere legislativă pentru modificarea art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
(Pl-x 341/2016).

Domnule Președinte,
Doamna Consilier,

         Federația Patronatelor Farmaceutice din România, cu referire la proiectul de lege pentru modificarea art. 800 alin
(2) din L95/2006 (PL-x 341/2016), vă solicităm respectuos să nu promulgați acest act normativ, deoarece atunci când
există  un  conflict  între  două  drepturi  –  dreptul  la  protejarea  sănătății  și  dreptul  agenților  economici  la  libertate
economică – statul român trebuie să opteze întotdeauna pentru dreptul la protejarea sănătății, acesta primând oricărui
interes economic. 

În susținerea solicitării noastre, vă rugăm să țineți cont de următoarele argumente:
1. Pacienții  români vor fi  defavorizați  de acest  act  normativ,  astfel  se va pune în  pericol  sănătatea publică a

României.
Acest articol a existat și ulterior în Legea 95/2006, și au fost efectuate multe demersuri pentru a-l elimina din

legislație deoarece lasă deschisă o porțită foarte periculoasă pentru pacienți și /anume posibilitatea realizării exportului
paralel  de medicamente deficitare prin intermediul farmaciilor. Anterior eliminării  din legislație a acestui articol,  au
existat foarte multe situații  în care pacienții  români nu au mai avut acces la medicamente deoarece acestea au fost
direcționate, prin intermediul farmaciilor care făceau și distribuție angro, spre export. 

Cu toate că farmaciile independente, pe care le reprezentăm, au nevoie de definirea unor termeni referitori la
activitatea de eliberare de medicamente către populație, faptul că se permite prin intermediul legislației exportul unor
produse medicamentoase în detrimentul pacienților noștri, ne determină să infirmăm susținerile inițiatorilor acestui
demers  (inclusiv  cea  a  d-lui  deputat  Corneliu  Florin-Buicu),  și  anume că  acest  demers  vine în  sprijinul  farmaciilor
independente. Deși nu reprezentăm opinia tuturor farmaciilor independente, avem un număr de peste 250 de farmacii
membre, independente și aparținând unor farmaciști, care consideră acest demers inoportun. Există alte modalități prin
care farmaciile independente ar trebui susținute, iar aceasta nu este una din ele.

2. Legislația din România încă nu este suficient de clară pentru a permite evitarea problemelor de trasabilitate
în cazul în care o singură societate comercială face atât vânzare angro cât și en detail. Considerăm că este necesară mai
întâi o definitivare a legislației referitoare la trasabilitate (inclusiv prin implementarea până anul viitor a Directivei Eu în
domeniu). 

Având în vedere cele de mai sus, sperăm să dați curs acestei solicitări de a nu promulga acest proiect de act
normativ , cu atât mai mult cu cât rugămintea vine din partea farmaciilor independente – tocmai cele pe care inițiatorii
acestui demers afirmau că le avantajează prin modificarea art. 800 (2) din Legea 95/2006.

Cu stimă, 
Rodica IONIȚĂ
director Federația „Farmacia”
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