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referitor la propunerea legislativă privind gestionarea deşeurilor de 

medicamente provenite de la populaţie (b279/23.06.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative privind gestionarea deşeurilor de medicamente 

provenite de la populaţie (b279/23.06.2021).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa 

din data de 13.07.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarele 

observaţii:

• se impune ca iniţiatorii să redacteze prevederile iniţiativei legislative de o manieră care să 

ofere o explicitare mai bună a procesului de colectare a deşeurilor. Totodată, propunerea 

legislativă trebuie îmbunătăţită, în sensul cuprinderii de norme complete şi măsuri care să se 

adreseze unor situaţii specifice:

- se impune menţionarea raportului de distribuire a cheltuielilor între stat şi mediul privat;

- este necesară derularea unor campanii publicitare care să evidenţieze avantajele acestei 
măsuri;

- trebuie rezolvată problema neînscrierii persoanelor care retumează, celei a evidenţei 

medicamentelor primite de farmacii, celei a problemelor de depozitare şi logistică;
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• se impune introducerea în textul iniţiativei legislative a unor prevederi care să ofere o 

viziune mai clară în ceea ce priveşte obligaţiile ce revin farmaciilor;

• la art.5 al propunerii legislative privind gestionarea deşeurilor de medicamente provenite 

de la populaţie, atribuţiile de gestionare a deşeurilor trebuie să fie în sarcina 

administraţiilor publice locale, nu în cea a Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a 

Ministerul Sănătăţii, aceste ministere trebuind să aibă rol de coordonator, şi nu de 

organizator local în gestionarea deşeurilor.

Preşedinte, 
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