Text propunere legislativă
Titlul propunerii

Amendamente admise
Titlul propunerii

Propunerea legislativă
pentru plafonarea prețului
medicamentelor și a
alimentelor de strictă
necesitate

Propunerea legislativă
pentru plafonarea
temporară a prețului
medicamentelor și a
alimentelor de strictă
necesitate
Art.1 se modifică și va
avea următorul
cuprins:

Art.1
Se plafonează prețurile la
raft ale medicamentelor,
materialelor
sanitare,
dispozitivelor medicale și
alte asemenea, prevăzute
de legislația în vigoare,
după cum urmează: la
costul
de
producție
adaosul poate fi de
maximum 10% din acest
cost, iar pe lanțul de
distribuție adaosul total
nu poate depăși 10% din
prețul de vânzare al
producătorului,
în
conformitate
cu
prevederile art.4 alin (3)
din Legea Concurenței
nr.21/1996 rep, cu modif
și compl ulterioare.

Art.2

Se plafonează prețurile
în mod specific asupra
acelor produse care au
legătură cu starea de
urgență
și
anume:
medicamentele
OTC
incluse în protocolul de
tratament al infecției
cu virusul SARS-CoV-2,
aprobat prin Ord.MS
487/2020,
respectiv
dispozitivele medicale
de
protecție,
materialele
sanitare,
precum
și
unele
suplimente alimentare,
după cum urmează: la
prețul
de
producție/import
adaosul
comercial
maxim pe lanțul de
distribuție și vânzare
cu amănuntul poate fi
de maxim 10% pe
toată perioada stării de
urgență
și
pe
o
perioadă de cel mult 90
de zile de la data
încetării
stării
de
urgență.
Art.2 se modifică și va
avea următorul
cuprins:

Observații
Amendamente propuse de
membri ai comisiei și
admise cu majoritate de
voturi

Se plafonează prețurile la
raft ale alimentelor care
fac parte din coșul minim
de consum prevăzut de
OUG 217/2000 privind
aprobarea cosului minim
de consum lunar,
aprobată prin lg
554/2001, după cum
urmează: la costul de
producție adaosul
poate fi de maximum
10% din acest cost, iar
pe lanțul de distribuție
adaosul total nu poate
depăși 10% din prețul
de vânzare al
producătorului, în
conformitate cu
prevederile art.4 alin
(3) din Legea
Concurenței
nr.21/1996 rep, cu
modif și compl
ulterioare.

Se plafonează prețurile
la raft ale alimentelor
care fac parte din coșul
minim
de
consum
prevăzut
de
OUG
217/2000
privind
aprobarea cosului minim
de consum lunar, aprobată
prin lg 554/2001, după
cum
urmează:
la
prețurile de livrare ale
producătorului adaosul
maxim pe întreg lanțul
de
distribuție
și
vânzare cu amănuntul
va fi de maxim 10% pe
toată perioada stării de
urgență
și
pe
o
perioadă de cel mult 90
de zile de la data
încetării
stării
de
urgență.

