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PROCES VERBAL
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La lucrările comisiei sunt prezenţi 11 deputaţi, fiind absenţi

motivat 3 deputaţi.

Lucrările comisiei sunt conduse de dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ,

vicepreşedintele comisiei.

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2001 privind scutirea temporară

de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import.

2. Continuarea dezbaterilor, pe fond, asupra proiectului de Lege

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea şi

completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea

contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică .

3. Continuarea dezbaterilor, pe fond, asupra proiectului de Lege

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.103/2000 pentru modificarea

Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele

legale de igienă şi sănătate .
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La primul punct al ordinii de zi , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ,

vicepreşedintele comisiei  prezintă proiectul de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2001 privind scutirea temporară

de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import.

Domnia sa arată că, în prezent, în România sunt înregistraţi un

număr de 6.720 pacienţi cu SIDA, dintr-un număr total de 8.277 pacienţi

infectaţi HIV. Din numărul de 6.720 de pacienţi care necesită terapie 89 %

sunt copii.

Pentru tratamentul şi analizele specifice în vederea monitorizării

terapiei şi evoluţiei infecţiei HIV la această categorie de bolnavi, Ministerul

Sănătăţii şi Familiei dispune de 20 milioane dolari, în timp ce necesarul este

de 50 milioane dolari.

Mai mult decât atât, creştera cotei TVA-ului pentru medicamente

a condus la scăderea achiziţionării acestora, efectele fiind de oprire a terapiei

la o parte din pacienţi, în condiţiile în care sunt trataţi aprovimativ jumătate

din cei care ar avea nevoie de terapie.

Având în vedere că una din condiţiile integrării României în

Uniunea Europeană este rezolvarea problemei copiilor HIV pozitiv

instituţionalizaţi, s-a iniţiat această Ordonanţă, prin care se propune scutirea

de la plata taxelor vamale a tuturor medicamentelor antiretrovirale

înregistrate în România şi a reactivilor necesari monitorizării.

Ordonanţa se referă la 5 mari furnizori de astfel de medicamente

care au acordat reduceri de preţ la medicamentele antiretrovirale cuprinse în

anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru doreşte să cunoască de ce

numai companiile de medicamente : GalxoSmithKline, Merk Sharp et

Dohme, Hoffmann La Roche, Bristol � Myers Squibb, Abbott şi Boehringer
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� Ingelheim beneficiază de facilităţi. Trebuie să dăm posibilitatea şi altor

firme care importă alte medicamente antiretrovirale decât cele prevăzute în

anexă.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că numai aceste firme şi-au

manifestat dorinţa de a importa astfel de medicamente şi în plus au oferit

reduceri de preţuri. Ordonanţa se aplică până la 31 decembrie 2001, perioadă

relativ scurtă pentru ca şi alţi importatori să poată omologa în România

medicamentele antiretrovirale şi reactivii necesari monitorizării.

Domnia sa subliniază că medicamentele şi reactivii cuprinşi în

anexă sunt acceptaţi unanim pe plan internaţional.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei este de acord cu punctul de vedere al

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , subliniind faptul că omologarea unor noi

medicamente antiretrovirale care nu sunt  înregistrate în România durează o

perioadă mai lungă, astfel încât se depăşeşte data de 31 decembrie 2001,

când îşi  încetează aplicabilitatea această ordonanţă.

Asupra art.1 � 3 nu s-au formulat amendamente.

Supusă la vot, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.73/2001

privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri

provenite din import este adoptată în unanimitate în forma propusă de

iniţiator.

La punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi s-a continuat dezbaterea pe fond

a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/1999

pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi

sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică,

împreună cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.103/2000 cu acelaşi obiect.
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Art.24.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus majorarea cuantumului

amenzilor minime la unele contravenţii de la 3 milioane la 10 milioane, în

concordanţă cu gravitatea faptelor comise şi a implicaţiilor asupra sănătăţii.

Art.24 face referire la introducerea în procesul de producţie sau de

prelucrare a materiilor prime alimentare fără certificat de calitate, precum şi

la nerespectarea normelor de igienă referitoare la prepararea şi păstrarea

produselor alimentare.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru nu este de acord cu

majorarea amenzilor minime la 10 milioane lei. Domnia sa consideră că

această majorare duce la falimentarea micilor comercianţi.

Asupra art.24 lit.a) nu au fost intervenţii.

La art.24 lit.b) dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus ca după cuvântul

�produselor� să se introducă cuvântul �speciale� pentru ca textul să fie mai

explicit.

Asupra art.24 c) � f) nu s-au formulat amendamente.

La art.24 lit.g), pentru o exprimare mai clară, dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan a propus ca în finalul textului, cuvântul �etc� să se înlocuiască cu

sintagma � şi alte proceduri specifice�.

Asupra art.24 lit.h) şi lit.i) nu s-au formulat amendamente.

La art.24 lit.j) doamna dep.dr.Ana Florea a propus ca după

sintagma �apei curente� să se introducă cuvântul �reci� , iar după sintagma

�strandardului în vigoare� să se introducă sintagma � a apei calde menajere�,

pentru a sublinia ce fel de apă se poate folosi în sectorul alimentar pentru

producţie şi servire şi ce fel de apă se foloseşte pentru procesele tehnologice

şi de întreţinere a utilajelor.

Asupra art. 24 lit.k) şi lit.l) nu s-au formulat amendamente.
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La art.24 lit.m) dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan a propus ca după

sintagma �operaţiunilor de curăţenie� să se introducă cuvântul �dezinfecţie�

, iar finalul textului să se reformuleze astfel � � materiale specifice pentru

spălare, dezinfecţie, dezinsecţie şi după caz deratizare�, pentru a nu obliga

unităţile alimentare să facă o deratizare permanentă.

Asupra art.24 lit.n) nu au fost formulate amendamente.

La art.24 lit.o) dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan şi dl.dep.Gheorghe

Popescu a propus reformularea astfel � folosirea fără aviz sanitar a

cernelurilor şi coloranţilor utilizaţi la imprimarea sau la colorarea produselor

aleimnetare, a ambalajelor acestora, precum��, pentru a obliga agenţii

economici să folosească cerneluri avizate sanitar  pentru  imprimarea

avizului sanitar-veterinar pe carne şi produsele din carne.

Asupra art.24 lit.p) nu s-au formulat amendamente .

La art.24 lit.q dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru a propus

introducerea sintagmei �sau în vase de aluminiu�. Acest amendament are ca

motivare corodarea vaselor de aluminiu în care se păstrează alimentele

lichide.

Asupra art.24 lit.r) nu s-au formulat amendamente.

Supus la vot art.24, în totalitate , a fost adoptat cu 11 voturi pentru.

Art.25.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru a propus micşorarea

amenzilor de la 10 � 50 milioane lei, la  5 � 25 milioane lei

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus ca lit.a) pct.I să se reformuleze

astfel� semne organoleptice evidente de alterare� pentru a nu lăsa loc de

discuţii privind existenţa semnelor organoleptice.

La lit.a) pct.2 a propus ca după cuvântul �paraziţi� să se introducă

sintagma � şi insecte� deoarece şi acestea provoacă  infestarea alimentelor.
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Asupra art.25 lit.b) � lit.h) nu s-au formulat amendamente.

La art.25 lit.i) pentru o exprimare corectă, doamna dep.dr.Ana

Florea a propus înlocuirea cuvântului �receptura� cu cuvântul �compoziţia�.

Supus la vot art.25 este votat în unanimitate cu amendamentele

propuse . Amendamentul de micşorare a amenzilor nu a fost acceptat de

membrii comisiei.

Art.26.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus majorarea amenzilor.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan a propus majorarea cuantumului

amenzilor de la 2 � 5 milioane lei la 2 � 10 milioane lei, deoarece tratează

contravenţii la normele privind siguranţa activităţii nucleare, un aspect

important cu impact asupra sănătăţii angajaţilor care lucrează în astfel de

unităţi.

Supus la vot acest amendament este acceptat în unanimitate.

Art.27.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus majorarea cuantumului

amenzilor minime de la 2 la 3 milioane lei, cu motivarea de la art.26.

Asupra art.27 lit.a) � d) nu s-au formulat amendamente.

La lit.e) dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan a propus reformularea astfel

� neasigurarea în unităţile nucleare medicale de circuite funcţionale,

conform normelor sanitare în vigoare�, considerând că această formulare

este mai permisivă. În prezent, unităţile nucleare nu au condiţii pentru

înfiinţarea unor unităţi nucleare diferenţiate şi circuite funcţionale separate

pentru diferite categorii de pacienţi.

Dl.dep.Gheorghe Popescu arată că sunt o serie de unităţi sanitare

care nu îndeplinesc condiţiile impuse de CENECAN privind funcţionalitatea
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acestora. Textul prevăzut în ordonanţă la lit.e) este corect formulat, dar în

prezent nu se poate aplica datorită lipsei de spaţiu şi dotare.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru arată că această prevedere

este corectă şi ca atare este pentru menţinerea acesteia în textul legii.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei consideră că amendamentul propus de

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan exclude  restricţionarea privind accesul şi

programul diferit pentru diferite categorii de pacienţi ( adulţi � copii,

ambulator � internaţi, urgenţe, bolnavi cu boli infecto-contagioase).

Aceste restricţionări pot fi prevăzute în normele de aplicare a legii.

Supus la vot, amendamentul dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan este adoptat

în unanimitate.

Asupra celorlalte litere din art.27 nu s-au formulat amendamente.

Dezbaterile s-au oprit la art.28 din Ordonanţa Guvernului

nr.108/1999.

Până la acest articol Ordonanţa Guvernului nr.103/ 2000  nu a

prevăzut modificări la Ordonanţa Guvernului nr.108/1999.

                                                         PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM   
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