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S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 3 şi  4.02.2004

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat

lucrările în zilele de 3.02.2004 între orele  14,00 � 18,00  şi  în ziua de 4.02.2004

între orele 9,00 � 15,00,  având următoarea ordine de zi:

1. Dezbateri asupra propunerii legislative privind amendamentul la

art.9 alin.(4) din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic,

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România ,

republicată, pentru menţinerea în activitate a medicilor de familie stabiliţi în

mediul rural de cel puţin 5 ani şi după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere

( PL nr.294/2003).

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind modificarea şi

completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor

consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare  ( PL

nr.739/2003).

Lucrările comisiei au fost conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei , supunând la vot ordinea de zi care a fost aprobată în

unanimitate.

La primul punct al ordinii de zi , comisia a luat în discuţie propunerea

legislativă privind amendamentul la art.9 alin.(4) din Legea nr.74/1995 privind

exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Colegiului Medicilor din România , republicată, pentru menţinerea în activitate a
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medicilor de familie stabiliţi în mediul rural de cel puţin 5 ani şi după împlinirea

vârstei de pensionare, la cerere.

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru sănătate şi familie

a hotărât să răspundă solicitării formulate în scris de către Ministerul Sănătăţii ,

privind amânarea dezbaterilor asupra acestei propuneri legislative pentru a nu

interfera cu procesul de armonizare legislativă în acest domeniu.

Pentru profesiunile de medic, farmacist şi medic dentist specialist,

Ministerul Sănătăţii a elaborat proiecte armonizate de norme privind

recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi altor titluri de medic specialist şi

medic dentist specialist. Proiectele respective au fost transmise pentru observaţii

şi recomandări Comisiei Europene.

În aceste condiţii, cu ocazia examinării proiectelor de lege mai sus

menţionate, comisia va introduce şi reglementările privitoare la menţinerea în

activitatea medicilor de familie stabiliţi cu domiciliul în mediul rural şi după

împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, pentru a răspunde necesităţilor

privind accesibilitatea la serviciile de sănătate pentru populaţia din aceste zone.

La punctul doi al ordinii de zi , Comisia pentru sănătate şi familie a

trecut la examinarea , în fond, a proiectului de Lege privind modificarea şi

completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor

consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare.

După cum a subliniat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,

necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu prevederile Uniunii Europene ,

impune adoptarea unei legi care să contribuie la îmbunătăţirea sănătăţii şi

calităţii vieţii populaţiei, reducând,în acelaşi timp riscurile de utilizare a unor

astfel de produse, mai ales în rândul  tineretului, cât şi preântâmpinarea

dezvoltării riscurilor unor îmbolnăviri grave cum ar fi cancerul sau bolile

cardiace.

Prin prezentul proiect de lege se propun normele tehnice şi de igienă la

fabricarea, manipularea, depozitarea, transportul şi comercializarea produselor
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din tutun, în conformitate cu prevederile directivelor europene care

reglementează acest domeniu, respectiv Directiva 2001/37 CEE privind

fabricarea, prezentarea şi comercializarea ţigaretelor.

Totodată, legat de efectele asupra sănătăţii cât şi a modului de etichetare,

este necesar să se facă distincţia între produsele din tutun care se fumează şi

produsele din tutun care nu se fumează, dar care conţin cantităţi deosebit de mari

de substanţe cancerigene. Mai mult chiar, pe pieţele unor state membre, au

apărut produse noi de tutun pentru consum oral, deosebit de atractive pentru

tineret, care devine astfel expus unor riscuri mai mari de îmbolnăvire.

Pentru preântâmpinarea proliferării, mai ales în rândurile tineretului, a

obiceiului consumării produselor din tutun care se fumează şi care nu se

fumează, este necesară adoptarea proiectului de lege care permite armonizarea

cu legislaţia europeană şi internaţională, înlăturând totodată barierele tehnice din

calea comerţului.

În urma dezbaterilor care au avut loc asupra proiectului de lege, comisia

a aprobat o serie de amendamente care vizează în principal:

- prorogarea termenului de punere pe piaţă a pachetelor de ţigarete,

care conţin mai puţin de 20 de bucăţi, până la data de 1.01.2007,  pentru a

înlătura o serie de bariere tehnice;

- pentru a proteja sănătatea consumatorilor de produse din tutun s-au

reintrodus, în lege, prevederi privind toleranţele admise pentru monoxidul de

carbon şi gudron, aşa cum erau prevăzute în Legea nr.275/2003;

- tot din aceste considerente, s-au reintrodus şi prevederile privind

prezentarea avertismentelor de sănătate cu avizul Ministerului Sănătăţii , aşa

cum se regăsesc în Legea nr.275/2003;

- stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii, prin

încălcarea prevederilor prezentei legi;

- de asemenea, s-a prevăzut delimitarea, cu claritate a termenelor de

intrare în vigoare a prevederilor prezentei legi, la 31 decembrie 2004 pentru cele

referitoare la protejarea sănătăţii populaţiei împotriva efectelor fumatului şi 1
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ianuarie 2007 pentru reglementările de ordin tehnic privind producţia şi

comercializarea produselor din tutun, respectiv până la data aderării României la

Uniunea Europeană .

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

prorogarea termenului de aplicare a reglementărilor de ordin tehnic din lege

trebuie să fie tratată similar cu cele privind dreptul de prelungire a termenului de

implementare a Regulilor de bună practică de fabricaţie pentru medicamente

(GMP).

Astfel, cu ocazia dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.72/2003 pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele

medicamentoase de uz uman, pentru susţinerea industriei româneşti  de

medicamente precum şi a producţiei de seruri, vaccinuri, imunomodulatori la

nivelul Institutului Cantacuzino, unitate strategică de interes naţional care este

abilitată cu atribuţii specifice în lupta împotriva bioterorismului, comisia a

hotărât ca, pe baza unei analize aprofundate, Ministerul Sănătăţii are dreptul de

prelungire a termenului de implementare a Regulilor de bună practică de

fabricaţie.

În finalul dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât să

supună Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de

Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi

combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi

completările ulterioare, cu amendamentele care fac obiectul raportului comisiei.

Din numărul total al comisiei (15) , a absentat motivat  dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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