
             

 GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÎRE   nr. ______ 

din ________________ 2016 

Chişinău 

 

Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea  

şi completarea unor acte legislative 

 

 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

 Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. 

 

 

Prim-ministru           PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătăţii                                                     Ruxanda Glavan 

 

Ministrul finanţelor                                                   Octavian  Armașu 

 

Ministrul justiţiei                                                       Vladimir Cebotari 

 

 

 

 

 



             

 PROIECT 

 

  L E G E 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

  

* * * 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

  

Art.I. – Legea nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea 

farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59-

61, art.200) cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

 

1. La articolele 1, 5
1
, 10, 11 alineatele (5), (6), (7) şi (8), 15, 18 alineatul (1), 

23, sintagma ,,Ministerul Sănătăţii” se substituie cu sintagma „Agenţia 

Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale”, la cazul gramatical corespunzător. 

2. La articolul 8 alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „şi 

Dispozitivelor Medicale”. 

3. Articolul 11: 

la alineatul (1) sintagma ,,Ministerul Sănătăţii” se substituie cu cuvântul 

„Guvern”; 

la alineatul (3) cuvintele „unei anumite instituții abilitate cu aceste funcții de 

către Guvern, la propunerea Ministerului Sănătăţii” se substituie cu cuvintele 

„Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale”; 

la alineatul (4) după cuvintele „Agenţia Medicamentului” se introduc 

cuvintele „şi Dispozitivelor Medicale”; 

la alineatul (7) după cuvântul „permită” se completează cu cuvintele „ , în 

modul stabilit de Guvern,”. 

4. Articolul 14
3
 se completează în final cu litera g) cu următorul cuprins: 

„g) aplicarea adaosurilor comerciale la medicamente și alte produse 

farmaceutice peste limitele prevăzute de articolul 20 din prezenta lege”. 

5. La articolul 16 alineatul (3) cuvintele „organul abilitat de Ministerul 

Sănătăţii” se substituie cu cuvintele „Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale”, iar cuvintele „ministerul nominalizat” se substituie cu cuvintele 

„Ministerul Sănătății”. 

6. Articolul 17 se exclude. 

7. La articolul 18 alineatul (4) cuvintele „Ministerul Sănătăţii suspendă” se 

substituie cu cuvintele „Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale 

suspendă”. 



             

8. Articolul 21 se exclude. 

9. Articolul 26 se exclude. 

 

Art.II. – Legea nr.1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la 

medicamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.52-53, art.368), 

cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

 

1. La articolele 3, 6
1
, 8 alineatul (1), 17 și 21 alineatul (1) litera b) sintagma 

,,Ministerul Sănătăţii” se substituie cu sintagma „Agenţia Medicamentului şi 

Dispozitivelor Medicale”, la cazul gramatical corespunzător. 

2. Articolul 6: 

în titlu cuvintele „instituțiilor abilitate de el” se substituie cu cuvintele 

,,Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale”; 

alineatul (2) se exclude; 

la alineatul (3) cuvintele „Ministerul Sănătății și instituțiile abilitate de el sunt 

obligate” se substituie cu cuvintele ,,Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale este obligată”; 

la alineatul (4) cuvintele „Ministerul Sănătății și instituțiile abilitate de el au” 

se substituie cu cuvintele ,,Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale 

are”, iar litera d) se exclude; 

alineatul (5) se exclude. 

3. La articolul 6
1
 alineatul (2

1
) literele a) și b) cuvintele „ministrului sănătăţii” 

se substituie cu cuvintele ,,directorului general al Agenţiei Medicamentului şi 

Dispozitivelor Medicale”. 

4. Articolul 7:  

la alineatul (1) cuvintele „Ministerul Sănătății și instituțiile abilitate de el” se 

substituie cu cuvintele ,,Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale”; 

la alineatul (2) cuvintele „în conformitate cu legislația” se substituie cu 

cuvintele ,,de Guvern”; 

la alineatul (3) cuvintele „Ministerul Sănătății și instituțiile abilitate de el 

dispun” se substituie cu cuvintele ,,Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale dispune”. 

5. La articolul 8 alineatul (2), cuvintele „Ministerul Sănătăţii, prin intermediul 

Agenţiei” se substituie cu cuvîntul ,,Agenţia”. 

6. La articolul 14: 

alineatul (1) cuvintele ,,este coordonată de Ministerul Sănătăţii” se substituie 

cu cuvintele ,,se face în baza rezultatelor expertizei materialelor respective 

efectuate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale”; 

alineatul (2) se exclude.  



             

7. Articolul 16: 

la alineatul (1) cuvintele ,,Instituţiile abilitate de Ministerul Sănătăţii vor” se 

substituie cu cuvintele ,,Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale va”;  

la alineatul (3) cuvintele ,,instituţiilor abilitate de Ministerul Sănătăţii” se 

substituie cu cuvintele ,,Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale”. 

8. La articolul 20 alineatul (4) cuvintele ,,numai de întreprinderile și 

organizațiile acreditate de Ministerul Sănătăţii” se substituie cu cuvintele ,,de către 

Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale”. 

9. Articolul 22 se completează cu alineatul (1
1
) cu următorul cuprins: 

„(1
1
) Regulamentul cu privire la promovarea și publicitatea medicamentelor 

se aprobă de Guvern.”. 

10. La articolul 26 alineatul (3) cuvintele ,,Ministerului Sănătăţii şi 

instituţiilor abilitate de el” se substituie cu cuvintele ,,Agenţiei Medicamentului şi 

Dispozitivelor Medicale”. 

11. La articolul 27 alineatul (2) cuvintele ,,instituţiilor abilitate de Ministerul 

Sănătăţii” se substituie cu cuvintele ,,Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale”. 

 

Art.III. – Articolul 7 din Legea nr. 92 din 26 aprilie 2012 cu privire la 

dispozitivele medicale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.149-

154, art.480), se modifică şi se completează după cum urmează: 

la alineatul (1), cuvintele ,,subordonată Ministerului Sănătăţii” se substituie 

cu cuvintele „autoritate publică subordonată Guvernului”; 

după alineatul (2) se completează cu alineatul (2
1
) cu următorul cuprins: 

„(2
1
) Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale este condusă de 

către director general, numit şi eliberat din funcţie de către Guvern. În activitatea 

sa de conducere, directorul general este asistat de adjuncţi, numiţi şi eliberaţi din 

funcţie de către Guvern, la propunerea directorului.” 

 

Art.IV. – Guvernul, în termen de 3 luni, de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege.  

 

 

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 

 


