LEGE
privind modificarea unor acte normative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59–61, art. 200),
cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 14 2:
la alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
„b) copia de pe actul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a
imobilului ori a unității mobile în care se va desfășura activitatea licențiată;”
la alineatul (5), litera b) va avea următorul cuprins:
„b) desfăşurarea activităţii pe o altă adresă sau într-o altă unitate mobilă decât
cea indicată în licenţă;”
la alineatul (6), litera b) va avea următorul cuprins:
„b) lipsa dreptului de proprietate sau expirarea contractului de locaţiune a
imobilului ori a unității mobile în care se desfăşoară activitatea licenţiată;”.
2. Articolul 18 se completează cu alineatele (12) și (13) cu următorul cuprins:
„(1 2) În zonele rurale asistența farmaceutică a populației se asigură, în condițiile
prezentei legi, prin intermediul farmaciilor cu circuit deschis, precum și al filialelor
acestora, care pot fi și puncte de lucru mobile.
(13) Asistența farmaceutică a persoanelor cu dizabilitate severă se asigură și
prin livrarea medicamentelor la domiciliu în baza rețetei, inclusiv în baza rețetei
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pentru medicamente compensate. Costurile pentru livrare vor fi achitate din
fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, conform mecanismului stabilit
de Compania Naţională de Asigurări în Medicină.”
3. La articolul 19:
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Farmaciile cu circuit deschis amplasate într-o unitate mobilă nu vor putea
comercializa medicamente cu conținut de substanțe stupefiante, psihotrope și
precursori.”
alineatul (5) se abrogă.
4. La articolul 191 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
„a) farmacie cu circuit deschis (de acces public, comunitară), care este
amplasată într-un imobil sau într-o unitate mobilă și este destinată publicului larg ce
beneficiază de asistenţă farmaceutică în conformitate cu reglementările legale,
indiferent de domiciliul pacientului, inclusiv în cazuri de urgenţe medicale;”.
5. Articolul 22 se completează cu alineatul (22) cu următorul cuprins:
„(22) În filialele farmaciilor comunitare din localitățile rurale, care pot fi și
puncte de lucru mobile, activitatea farmaceutică se poate exercita, ca excepție, de
către lucrătorii medicali cu studii medii sau superioare.”
Art. II. – La articolul 112 alineatul (2) din Legea nr. 552/2001 privind evaluarea
și acreditarea în sănătate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 155–
157, art. 1234), cu modificările ulterioare, litera c) se completează cu textul „ , datele
de identificare a unității mobile”.
Art. III. – La articolul 3 din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265–276, art.
571), cu modificările ulterioare, noțiunea „unități mobile” se completează cu textul
„ , destinate desfășurării activităților comerciale, inclusiv cu medicamente, cu alte
produse farmaceutice și parafarmaceutice”.
Art. IV. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la publicarea în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
a) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
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b) va asigura elaborarea și aprobarea actelor normative necesare pentru
aplicarea prezentei legi;
c) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în vigoare în
concordanță cu prezenta lege.
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