
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma

în domeniul sănătăţii

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Art.L- Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.652 din 28 august 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1, La articolul 575, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin.(8), 
cu următorul cuprins:

„(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.l2 alin.(l) din Legea farmaciei nr.266/2008, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.”

2. La articolul 712 alineatul (1), punctul 6.5 se modifică şi va avea 

următorul cuprins:
„6.5. natura şi conţinutul ambalajului, potrivit 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;”
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3. La articolul 712 alineatul (1), după punctul 12 se introduce un nou 

punct, pct.l3, 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 atenţionare: 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 dimensiunea mai mare sau egală cu cea a avertismentului, cu 

excepţia denumirii medicamentului.”

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.j^);”

5. La articolul 774, după litera j) se introduce o nouă literă, lit.j^), cu 

următorul cuprins:
,j^) o atenţionare specială privind retumarea medicamentelor expirate în

farmacii;”

6. La articolul 776 alineatul (2), după ultima liniuţă se introduce o nouă 

liniuţă, cu următorul cuprins:
atenţionarea MEDICAMENTELE EXPIRATE TREBUIE 

RETURNATE ÎN FARMACII.”

7, La articolul 776 alineatul (3), după ultima liniuţă, se introduce o nouă 

liniuţă, cu următorul cuprins;
atenţionarea MEDICAMENTELE EXPIRATE TREBUIE RETURNATE

ÎN FARMACII.”

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 j^), după caz, sunt redactate 

într-un limbaj clar, vizibil şi uşor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, 
format îngroşat şi cu majuscule; mărimea textului avertismentului nu poate fî 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.”
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9, La articolul 781 alineatul (1) litera f), după punctul (vii) se introduce 

nou punct, pct.(viii), cu următorul cuprins:
„(viii) indicaţia ca produsul expirat să fie retumat în farmacii;”

10. La articolul 815 alineatul (1) litera b), după a treia liniuţă se introduce o 

nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
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;”

A

Art.II.- In 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 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.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 11 octombrie 

2021, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia 

României, republicată.
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