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SINTEZA
lucrărilor comisiei din zilele de 11 şi 12.09.2001

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 11 şi 12.09.2001, între orele 14,30 – 16,30 şi respectiv 10,0014,30, având următoarea ordine de zi:
1.

Dezbaterea şi avizarea în fond asupra proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind
reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor .
2.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2001 privind rectificarea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001.
3.

Dezbaterea şi avizarea în fond asupra proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind
produsele medicamentoase de uz uman.
4.

Dezbaterea şi avizarea în fond asupra proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.100/2000 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind produsele
medicamentoase de uz uman.

5.

Dezbaterea şi avizarea în fond asupra proiectului de

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.220/2000
pentru prorogarea termenului prevăzut la art.109 alin.(1) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase
de uz uman.

Comisia a dezbătut proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.97/2001 privind reglementarea producţiei,
circulaţiei şi comercializării alimentelor care, prin conţinutul său
respectată prevederile din Carta Verde privind Principiile generale asupra
legii alimentului în U.E., precum Directivele Comisiei Economice
Europene referitoare la aditivi alimentari, alimente cu destinaţie specială
de nutriţie, materiale în contact cu alimentele, etichetare, igiena
alimentelor şi controlul oficial al alimentelor, stabilind astfel, o
reglementare unitară, de natură a permite creşterea şi aplicarea facilă a
dispoziţiilor legale.
Proiectul de lege este structurat pe cinci capitole care conţin
prevederi privind definiţii ale alimentelor de origine animală, vegetală, a
aditivilor şi nutrienţilor condiţiile de fabricare a alimentelor, compoziţia
şi calitatea acestora, precum şi condiţiile privind utilizarea aditivilor
alimentari. Un capitol aparte tratează aspecte privind producţia, igiena şi
ambalarea alimentelor. Prezentul proiect de lege cuprinde, la Cap.IV şi V,
prevederi privind comercializarea şi controlul alimentelor.
Acest proiect de lege are în vedere şi stabilirea cadrului juridic
privind responsabilităţile producătorilor şi protecţia consumatorilor faţă
de practicile incorecte la fabricarea şi comercializarea alimentelor.
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În urma dezbaterii, comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în
unanimitate, adoptarea proiectului de lege cu un număr de 6
amendamente care vor face obiectul raportului.
Aceste amendamente se referă la:
-

definirea termenului limită până la care se garantează

securitatea alimentară;
-

stabileşte limitele maxime pentru toxinele ce provin din

mucegaiuri toxigene;
-

reglementările privind suplimentele nutritive şi fortificarea

alimentelor;
-

se precizează persoanele desemnatei pentru controlul

alimentelor.
Comisia a hotărât că este necesară verificarea trimestrială a datelor
privind nutriţia pe diferite segmente ale populaţiei, pe care trebuie să se
bazeze coşul minim de consum lunar;
Comisia a hotărât amânarea proiectului de Lege asupra rectificării
bugetului de stat pentru asigurări sociale de stat pe anul 2001.
În continuare, s-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/1999.
Comisia pentru sănătate şi familie ,prin domnul dep.dr.Ovidiu
Brînzan, vicepreşedintele comisiei, consideră că întreaga activitate legată
de produsele medicamentoase se impune a fi revizuită, în scopul
armonizării cu legislaţia din U.E., precum şi în concordanţă cu reforma
instituţională care a avut loc în domeniul medicamentului, prin crearea
Agenţiei Naţionale a Medicamentului.Proiectul de lege are scopul de a
stabili cadrul legislativ pentru activitatea în acest domeniu.
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Proiectul de lege este structurat pe capitole care cuprind prevederi
legate de:
-

definirea, clasificarea şi condiţiile pe care trebuie să le

îndeplinească produsul medicamentos, pentru a putea fi utilizat în
terapeutică;
-

autorizarea de punere pe piaţă;

-

fabricarea, distribuţia şi supravegherea medicamentelor,

având reguli de bună practică de fabricaţie.
Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pe articole la acest proiect
de Lege , pentru următoarea şedinţă.
Din numărul total al membrilor comisiei (14) au absentat motivat
(3),

după

cum urmează:

doamna

dep.dr.DanielaBartoş

(Grupul

Parlamentar al PSD), domnul dep.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al
PRM) şi domnul dep.dr.Dragoş Iuliu Liviu (Grupul Parlamentar al PNL).

VICEPREŞEDINTE,
DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN
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