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S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din data de 30.05.2001   

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de

30 mai 2001, între orele 8,30 � 14,30, având 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 ( avizare în

procedură de urgenţă).

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 .

În momentul de faţă, în România, sunt înregistraţi la Ministerul

Sănătăţii şi Familiei un număr de 6.720 pacienţi cu SIDA, în viaţă, din care
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5.629 sunt copii şi 1.091 adulţi, dintr-un număr total de 8.277 pacienţi

infectaţi. Centrele regionale SIDA au în tratament 4.410 pacienţi, cu un cost

mediu anual pentru un pacient de aproximativ 9.500 dolari SUA, la care se

adaugă şi costul analizelor specifice în vederea monitorizării terapiei şi

evoluţiei infecţiei. Totodată, creşterea cotei TVA pentru medicamente, de la

9 % la 19 %, a condus la oprirea terapiei la o parte din pacienţi, în condiţiile

în care deja sunt trataţi mai puţin de jumătate dintre aceştia.

Deoarece una dintre condiţiile integrării României în Uniunea

Europeană este rezolvarea problemei copiilor HIV pozitivi instituţionalizaţi,

pentru tratarea şi monitorizarea infecţiei cu HIV,  măsurile propuse în

prezenta ordonanţă au ca obiect   scutirea de la plata taxelor vamale a tuturor

medicamentelor  antiretroviale înregistrate în România şi a reactivilor

necesari monitorizării.

Beneficiarii importurilor efectuate sunt  Centrele Regionale SIDA,

Institutul de Boli Infecţioase Prof.Dr. Matei Balş � Bucureşti şi Spitalul

Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale Victor Babeş � Bucureşti. Prevederile

Ordonanţei nr.73/2001 se aplică până la data de 31 decembrie 2001.

Având în vedere cele prezentate, proiectul de lege a fost avizat

favorabil, în forma prezentată de către iniţiator.

În continuare, s-a trecut la dezbaterea 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 ,

având acelaşi obiect. Discuţiile au fost reluate de la articolul 24, din cadrul

capitolului �Contravenţii la normele igienico-sanitare pentru alimente şi la
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normele de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea,

transportul şi desfacerea alimentelor�.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât majorarea cuantumului

amenzilor la unele contravenţii în concordanţă cu gravitatea faptelor comise

şi a implicaţiilor asupra sănătăţii populaţiei.

De asemenea, în cadrul articolului 24, au fost introduse noi prevederi

care identifică noi fapte care constituie contravenţii precum folosirea, fără

aviz sanitar, a cernelurilor şi coloranţilor utilizaţi la imprimarea sau la

colorarea produselor alimentare, a ambalajelor, precum şi contactul direct al

alimentelor cu partea imprimată a acestora. Constituie contravenţie şi

utilizarea la fabricarea ambalajelor sau chiar la ambalarea propriu-zisă a

produselor alimentare a materialelor nevizate sanitar.

În vederea clarificării unor aspecte legate de punerea în consum a

alimentelor, care prezintă modificări ai parametrilor fizico-biologici, în

cadrul articolului 25 s-a introdus precizarea privind conţinutul microbian

peste limitele admise de normele microbiologice în vigoare. Astfel, s-a

restrâns posibilitatea de comitere a unor abuzuri în constatarea şi

sancţionarea acestor fapte.

În cadrul articolelor 26 � 28 sunt cuprinse contravenţii la normele

legale de igienă privind protecţia faţă de radiaţiile nucleare. În acest sens, au

fost  mai bine delimitate şi precizate unele contravenţii, iar nivelul

amenzilor, ce urmează a fi aplicate, a fost majorat corespunzător. Astfel,

constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2 milioane lei la

10 milioane lei, nerespectarea sistemului de supraveghere a stării de sănătate

a personalului expus profesional şi a condiţiilor de igienă în unităţile în care

se desfăşoară activităţile nucleare, în corelare cu nivelul expunerii la radiaţii
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ionizante. Pentru această contravenţie, în ordonanţă se prevede o amendă

între    1 milion şi 5 milioane lei.

De asemenea, neasigurarea în unităţile nucleare medicale de circuite

funcţionale, conform normelor sanitare în vigoare, constituie contravenţie şi

se aplică, persoanelor responsabile, o amendă cuprinsă între 3 milioane şi 10

milioane lei.

Discuţiile s-au oprit la articolul 28, urmând a fi reluate cu ocazia unei

viitoare şedinţe a comisiei.

Din numărul total al membrilor comisiei (14) au absentat motivat 3,

după cum urmează: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

(Grupul Parlamentar al PRM) , doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul

Parlamentar al PDSR) şi dl.dep.Dan Ionescu ( independent afiliat la Grupul

Parlamentar al PDSR).

                                                     PREŞEDINTE,

DEP.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM   
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