
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

 
Comisia pentru Sănătate şi Familie      Nr. 28/381 /23 septembrie 2005 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei  comisiei din ziua  de 23.09.2005 

 

 La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi , fiind absent 

motivat 1. 

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

vicepreşedintele comisiei. 

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

1. Dezbaterea , în fond, a proiectului de Lege privind ratificarea 

Convenţiei cadru pentru Controlul Tutunului, adoptată la geneva, Elveţia, 

la 21 mai 2003 ( PLX 354/2005). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.360/2003 privind regimul 

substanţelor şi preparatelor chimice periculoase ( PLX 375/2005). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea în fond a proiectului de Lege privind ratificarea 

Convenţiei cadru pentru Controlul Tutunului, adoptată la Geneva, 
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Elveţia, la 21 mai 2003 ( PLX 354/2005), Camera Deputaţilor fiind primă 

Cameră sesizată. 

După cum a arătat dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , în luna mai 2003, în 

cadrul celei de a 56- a Adunări Mondiale a Sănătăţii (forul de conducere 

al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii ) a fost adoptat, în unanimitate, 

primul tratat internaţional pentru controlul tutunului din lume, Convenţia 

Cadru pentru Controlul Tutunului. 

Această Convenţie stabileşte normele care vizează reducerea 

efectelor nocive ale tutunului asupra sănătăţii, al căror obiectiv este de a 

proteja generaţiile prezente şi viitoare de consecinţele devastatoare ale 

consumului de tutun sau ale expunerii la fumul de ţigară, asupra sănătăţii 

şi mediului ( fizic, social si economic). 

România este una dintre ţările cu cele mai ridicate valori ale 

consumului de tutun, după cum arată studiile, subliniază 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ,rezultatul estimărilor este ca în ţara noastră 

40 % din totalul cauzelor de deces prin cancer la bărbaţi, au drept factor 

de risc major tutunul, iar la femei tutunul este asociat cu cancerul de sân, 

de col uterin, de stomac, pulmonar, ovarian. 

După cum arată dl.dep.dr.Paveliu Sorin  România a participat activ 

la toate cele 6 runde de negocieri internaţionale organizate la iniţiativa 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii  , precum şi la activitatea 

intersesională,  iar unele propuneri ale României au fost incluse in textele 

de negociere. 

 Având in vedere că România se numără printre ţările cu cele mai 

ridicate valori ale consumului de tutun, întregul text al Convenţiei este 

acceptabil pentru ţara noastră.   

 De aceea , intervine dl.dep.Movilă Petre la Adunarea Mondială a 

Sănătăţii pentru adoptarea Convenţiei Cadru, delegaţia României a votat 

în favoarea ei. 
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 Până in prezent, menţionează dl.dep.dr.Dida Corneliu 107 ţări au 

semnat Convenţia Cadru pentru Controlul Tutunului, inclusiv ţările 

membre ale Uniunii Europene. Convenţia Cadru aduce o uniformizare a 

legislaţiilor naţionale ceea ce îi conferă un caracter de unicitate. 

 România prin reprezentanţii ei, completează dl.dep.dr.Luchian Ion  

şi-a exprimat constant poziţia favorabilă adoptării acestui tratat ale cărui 

prevederi sunt o parte deja incluse în legislaţia adoptată de ţara noastră. 

 În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor, spre 

dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei 

cadru pentru Controlul Tutunului, adoptată la geneva, Elveţia, la 21 mai 

2003 ( PLX 354/2005), în forma înaintată de Guvern. 

 

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

procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.360/2003 privind regimul 

substanţelor şi preparatelor chimice periculoase ( PLX 375/2005), adoptat 

de către Senat în şedinţa din 12 septembrie 2005. 

 După cum arată dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  ratificarea Acordului 

European instituind o Asociere intre Comunitatea Europeană alături de 

Statele Membre, pe de o parte şi România, pe de altă parte, precum şi 

angajamentele asumate în cadrul negocierilor de aderare au impus 

elaborarea de reglementări naţionale armonizate cu acquis-ul comunitar. 

Acquis-ul comunitar vizează, printre altele, domeniul substanţelor 

şi preparatelor periculoase. În legislaţia Uniunii Europene, substanţele şi 

preparatele toxice reprezintă o categorie a substanţelor şi preparatelor 

periculoase. Regimul acestora din urmă este guvernat de o serie de acte 

comunitare. Menţionăm, cu titlu de exemplu, Directiva 76/769/CEE 

privind limitarea punerii pe piaţă şi utilizării anumitor substanţe şi 
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preparate periculoase, Directiva 1967/548/CEE privind clasificarea, 

etichetarea şi ambalarea substanţelor periculoase, Directiva 1999/45/CE 

privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor periculoase, 

Directiva 91/155/CEE privind sistemul de informare specific relativ la 

preparatele periculoase, Directiva 1993/67/CEE instituind principiile 

evaluării riscurilor pentru om şi mediu pe care le prezintă substanţele 

notificate, Directiva 1994/55/CE privind transportul rutier de mărfuri 

periculoase, Directiva 98/24 pentru protecţia sănătăţii şi siguranţei 

lucrătorilor împotriva riscurilor aferente utilizării agenţilor chimici la 

locul de muncă, Directiva 2004/37 pentru protecţia lucrătorilor împotriva 

riscurilor aferente expunerii la substanţele cancerigene sau mutagene la 

locul de muncă. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu  solicită cuvântul şi precizează că, 

legislaţia comunitară a fost preluată gradual începând cu anul 2000, când 

a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.200/2000 privind 

clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice 

periculoase. Pentru a nu exista prevederi conflictuale cu legislaţia română 

nearmonizată, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.200/2000 a fost 

abrogat parţial Decretul Consiliului de Stat nr.466/1979 privind regimul 

produselor şi substanţelor toxice, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, 

din 3 ianuarie 1980. 

Ulterior, preluarea legislaţiei comunitare, intervine 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru privind substanţele periculoase a 

continuat, conform angajamentelor asumate de România în cadrul 

negocierilor aferente capitolelor 1 - Libera circulaţie a mărfurilor,            

9 - Politica in domeniul transporturilor, 13 Politica socială şi de ocupare a 

forţei de muncă şi 22 - Protecţia mediului înconjurător, astfel încât in 

prezent angajamentele anterior menţionate sunt integral îndeplinite. 

În continuare, dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că, în cadrul 
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negocierilor aferente capitolului 1-Libera circulaţie a mărfurilor, România 

şi-a asumat angajamentul de a elimina din legislaţia naţională restricţiile 

cantitative şi măsurile cu efect echivalent asupra comerţului. 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu menţionează că, sunt considerate măsuri 

cu efect echivalent restricţiilor cantitative, interzise de art. 28-30 din 

Tratat, printre altele, prevederile şi practicile administraţiei publice 

contrare legislaţiei naţionale armonizate. 

In prezent, intervine dl.dep.dr.Bonis Istvan , urmare preluării 

acquis-ului comunitar pe de o parte, aspectele reglementate de prevederile 

rămase în vigoare ale Decretului nr.166/1979 privind regimul produselor 

şi substanţelor toxice sunt acoperite de legislaţia naţională armonizată în 

domeniul substanţelor şi preparatelor periculoase, iar pe de altă parte, în 

baza Decretului 466/1979 operatorii economici care comercializează 

substanţe toxice sunt obligaţi să obţină anual autorizaţie de funcţionare 

eliberată de trei instituţii ale administraţiei publice centrale, autorizaţie 

care contravine practicii europene în materie. 

Dl.dep.Movilă Petre arată că, singurul aspect reglementat de 

Decretul 466/1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxice şi 

neacoperit de legislaţia armonizată se referă la plantele care conţin 

substanţe toxice, dar prevederile respective nu au produs efecte niciodată, 

din acest punct de vedere ele devenind caduce. Pentru aceste produse, pe 

de o parte, nu exista acquis comunitar, iar pe de altă parte, urmare a 

informaţiilor solicitate de la diferite state membre ale Uniunii Europene, a 

rezultat că, datorită caracterului de "floră spontană", acest domeniu nu a 

putut fi reglementat. 

Dl.dep.dr.Buşoi Cristian precizează că singurele plante a căror 

producţie şi comercializare sunt reglementate în diversele state membre 

sunt cele asimilate precursorilor de droguri (canabis), domeniu 

reglementat şi în România prin legislaţia elaborată de Ministerul 
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Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale . 

În urma acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.360/2003 privind regimul 

substanţelor şi preparatelor chimice periculoase ( PLX 375/2005) în 

forma adoptată de către Senat. 

 

La punctul trei al ordinii de zi comisia a discutat alte probleme 

privind activitatea comisiei. 

 

La punctul patru al ordinii de zi membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

 

 

 

 

p.PREŞEDINTE, 
 

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN  
  

 

 

 

 


