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A V I Z
asupra proiectului Legii pâinii

Cu adresa nr.632 din 8 ianuarie 2001, în conformitate cu
prevederile art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru
sănătate şi familie a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea proiectului
Legii pâinii.

În urma dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa din 10.01.2001,
Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât avizarea favorabilă a
proiectului de lege cu următoarele amendamente:

1. La art.1 se propune reformularea astfel:
Art.1. � �(1) În România, pâinea se produce din făină albă sau

semialbă fortifiată sau nefortifiată, făină neagră sau integrală.

(2) Prin făina fortifiată se înţelege făina albă sau semialbă de
grâu folosită pentru producerea pâinii, în care se introduc suplimentar
următoarele elemente nutritive: vitamina B1, B2, PP, acid folic, fier şi
calciu.�

Motivare: Pentru a preciza care este tipul de făină fortifiată.
Pentru a nu impune consumul în exclusivitate de pâine fortificată.

Nivelul concentraţiei în elementele nutritive se stabileşte prin
ordin al ministrului sănătăţii, aşa cum prevede art.11 din proiectul de
lege.
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2. Se propune să se introducă un text nou, ca art.3, având
următorul cuprins:

�Art.3 � (1) Pentru făina fortifiată, nivelul concentraţiei în
elemente nutritive se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii.
Ministerul Sănătăţii va publica periodic standardele de calitate şi
compendiile după care se calculează cantitatea şi calitatea elementelor
nutritive.

(2) Supradozarea se permite în scopul menţinerii cantităţilor
de elemente nutritive esenţiale pe toată perioada de valabilitate a făinii de
grâu fortifiate.

Motivare: Pentru o exprimare corectă. Pentru completarea
textului s-a preluat ultima frază de la art.1.

3. La art.4 se propune reformularea astfel:
�Art.4. Depozitarea, transportul, prelucrarea şi

comercializarea făinii de grâu, precum şi a produselor din făină se face în
conformitate cu normele sanitare de igienă prevăzute de legislaţia în
vigoare.�

Motivare: Aceste reglementări sunt prevăzute în Ordonanţa
Guvernului nr.42/1995 privind producţia de produse alimentare destinată
comercializării, precum şi în Ordonanţa Guvernului nr.113/1999 privind
reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor.

4. La art.5 se propune reformularea astfel:
�Art.5 � (1) Ambalajele pentru făina de grâu se avizează de

către Ministerul Sănătăţii.
(2) Etichetele de pe ambalaje cuprind următoarele

informaţii:data ambalării, data expirării, precum şi toate datele necesare
identificării provenienţei sale.�

Motivare: Pentru o exprimare corectă. Sintagma �şi trebuie să
aibă menţionate elementele nutritive introduse, precum şi cantitatea în
care se găsesc� se regăseşte în finalul alin.(2).

5. Se propune ca art.6 să se elimine.
Motivare: Se regăseşte în art.4.

6. La art.7 se propune înlocuirea sintagmei �concentraţiile de
vitamine şi minerale� cu sintagma �ingredientele folosite� şi a sintagmei
�certificate de analiză� cu sintagma �buletine de analiză�.

Motivare: Pentru a se face referire la toate tipurile de făină de
grâu, iar termenul corect uzitat este �buletin de analiză.�
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7. La art.8 se propune reformularea astfel:
�Art.8-(1) Agenţii economici au obligaţia de a menţiona tipul

de făină folosit.
(2) Producătorii sunt obligaţi să utilizeze făina, drojdia şi

amelioratorii autorizaţi de Ministerul Sănătăţii, astfel încât pâinea să-şi
menţină calităţile minimum 72 ore.�

Motivare: Condiţiile de comercializare a pâinii au fost
cuprinse în art.4. Reformularea de la alin.(1) are ca motivaţie protecţia
consumatorului conform normelor din Uniunea Europeană.

8. La art.9 se propune înlocuirea sintagmei �analizele de
laborator efectuându-se prin sondaj în laboratoare acreditate� cu sintagma
�emis de laboratoare acreditate.�

Motivare: Pentru o exprimare corectă şi pentru obligativitatea
efectuării analizelor de laborator.

9. Se propune eliminarea art.10.
Motivare. Prevederile acestui articol sunt cuprinse în Legea

nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele
legale de igienă şi sănătate publică şi în Ordonanţa Guvernului
nr.113/1999 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi
comercializării alimentelor.

10. Se propune eliminarea art.11.
Motivare: A fost preluat ca art.3 (text nou).

PREŞEDINTE,
DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM

Întocmit de experţii parlamentari:
Ana Georgescu
Gheorghe Marinescu
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