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PROCES – VERBAL
al şedinţelor de comisie din data de 8, 9 şi 10.01.2001

La lucrările comisiei din ziua de 8.01.2001 au fost prezenţi
11 deputaţi, fiind absenţi motivat 5, în ziua de 9.01.2001 au fost prezenţi
10 deputaţi, fiind absenţi motivat 6 iar în ziua de 10.01.2001 au fost
prezenţi 11 deputaţi, fiind absenţi motivat 5.

La lucrările comisiei a participat ca invitat doamna Luminiţa
Gheorghiu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul dep.dr.Ovidiu
Brânzan, vicepreşedinte al comisiei.

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.262/2000 privind procedurile de

stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi

produse vegetale

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.254/2000 privind

scutirea de plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege a pâinii
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La primul punct al ordinei de zi domnul dep.dr.Ovidiu

Brânzan a arătat că Ordonanţa de urgenţă nr.262/2000 privind procedurile

de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi

produse vegetale se află în acord cu reglementările Uniunii Europene în

domeniul fitosanitar, condiţie esenţială pentru promovarea unei strategii

comune de protecţie a sănătăţii oamenilor, animalelor şi a mediului

înconjurător. Deasemenea, adoptarea prezentei ordonanţe creează

premizele pentru realizarea criteriilor economice de participare a ţării

noastre la piaţa internă şi internaţională.

Domnul dep.dr.Constantin Florentin Moraru şi domnul

dep.dr.Ion Luchian au apreciat că prin prevederile prezentei ordonanţe se

soluţionează înfiinţarea în regim de urgenţă a Laboratorului Central

pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale,

pentru care partea română va beneficia din partea Uniunii Europene de

aparatura necesară dotării la standarde europene, precum şi de pregătirea

specialiştilor care vor lucra în acest laborator.

Deoarece nu s-au ridicat obiecţiuni în privinţa acestui proiect

de lege, la propunerea domnului vicepreşedinte, s-a trecut la vot. În

unanimitate, comisia a hotărât avizarea favorabilă a acestui proiect de

lege.

În continuare, la cel de-al doilea punct al ordinei de zi s-a

trecut la dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de

urgenţă nr.254/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor

bunuri provenite din import.

Prin H.G.nr.850/1999 privind aprobarea unei achiziţii

publice dintr-o singură sursă de către Ministerul Sănătăţii, în vederea

consolidării, modernizării şi dotării Spitalului Clinic Colţea şi refacerii

Bisericii Colţea şi pentru aprobarea garantării de către Ministerul
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Finanţelor a unui credit extern pentru realizarea acesteia s-au pus bazele

refacerii unuia din cele mai vechi spitale din România.

După cum a arătat doamna Luminiţa Gheorghiu-secretar de

stat în Ministerul Sănătăţii-, prin prezenta ordonanţă s-a propus scutirea

plăţii taxelor vamale, a suprataxei vamale şi a taxei pe valoarea adăugată

pentru toate materialele şi echipamentele importate. Pentru finanţarea

achiziţiei publice Ministerul Finanţelor a fost autorizat să garanteze, în

numele statului, un credit extern în limita sumei de 90 milioane dolari

SUA, precum şi dobânzile aferente, comisioanele şi spezele bancare

aferente, beneficiar fiind Ministerul Sănătăţii.Cu toate că, contractul

încheiat cu firma FA Siemens-Austria se află în derulare, până în prezent,

nu s-a primit nici un aparat medical. Termenul final până la care se

acordă facilităţile este de 31 decembrie 2001.

Domnul dep.dr.Ovidiu Brânzan a arătat că deşi termenii

acestui contract sunt eminamente necunoscuţi iar comisioanele au fost

încasate, respingerea proiectului de lege ar conduce la nesoluţionarea

obiectivelor ordonanţei şi la suprasolicitarea financiară a Ministerului

Sănătăţii. Mai există posibilitatea, propusă de Consiliul Legislativ, de a

respinge proiectul de lege şi de a-l transforma într-un proiect de hotărâre

de guvern în conformitate cu prevederile Legii privind Codul vamal al

României nr.141/1997 precum şi cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă

nr.22/1998. A acorda aviz negativ asupra acestui proiect de lege, după

opinia domniei sale, înseamnă a întârzia aplicarea prevederilor

ordonanţei, respectiv de a nesoluţiona problematica supusă atenţiei.

Domnia sa este de acord cu acordarea unui aviz favorabil.

Domnul dep.dr.Ion Luchian a arătat că acordarea avizului

nefavorabil, în actualele condiţii, ar reprezenta practic blocarea acestui

contract care se află deja în derulare, respectiv rezilierea contractului.
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Domnul dep.dr.Ludovic Abiţei a dorit să sublinieze faptul că

Spitalul Clinic Colţea are nevoie urgentă atât de lucrări de consolidare cât

şi de aparatura medicală necesară.

În continuare, domnul dep.farm.Ion Burnei a arătat că soluţia

propusă de către Consiliul Legislativ este justă, responsabilitatea acordării

acestor facilităţi vamale revenind în totalitate guvernului care a emis şi

H.G.850/1999. Domnia sa a anunţat că se va abţine de la vot.

Aceeaşi opinie au exprimat-o şi doamna dep.dr.Constanţa

Popa şi domnul dep.dr.Florentin Constantin Moraru.

Doamna dep.Julia Pataki a arătat, în continuare, că nu s-a

comis nici o ilegalitate privind nelivrarea aparaturii medicale, deoarece

nu a fost atins termenul limită. Contractul încheiat cu firma FA Siemens

este ferm iar rezilierea acestuia poate avea grave implicaţii juridice.

Domnia sa este de acord cu avizarea favorabilă a proiectului de lege.

Domnul dep.ing.Petre Naidin a dorit să sublinieze faptul că,

în fond, a acorda aviz favorabil înseamnă de fapt degrevarea bugetului

Ministerului Sănătăţii. Este de acord cu avizarea favorabilă.

La propunerea domnului dep.dr.Ovidiu Brânzan,

vicepreşedintele comisiei, s-a trecut la vot.

Cu 7 voturi �pentru� şi 3 �abţineri� comisia a hotărât

avizarea favorabilă a acestui proiect de Lege a pâinii.

Pâinea, ca principal aliment pentru marea majoritate a

românilor, ar trebui să fie o sursă importantă de vitamine, substanţe

minerale, proteine şi calorii. În prezent se constatată unele diferenţe

calitative mari în funcţie de locul producerii, depozitării, a făinei utilizate,

etc. Experienţa altor ţări ne arată că, cu toată popularizarea pâinii negre,

care are valoare nutritivă mai mare , oamenii preferă pâinea albă datorită

toleranţei digestive sau a obişnuinţei. Astfel s-a ajuns la soluţia fortifierii

făinei, adică a creşterii valorii nutritive prin adăugarea de vitamine şi
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substanţe minerale. În general se adaugă vitaminele B1, B2, PP, acid

folic, fier şi calciu.

Fortifierea înlocuieşte vitaminele pierdute în cursul

procesului de prelucrare a făinei şi asigură cantităţile minime necesare

individului, din vitaminele minerale adăugate. Făina poate fi îmbogăţită la

moară prin amestecarea uniformă a vitaminelor şi microelementelor cu

făină. În numeroase ţări legislaţia impune vitaminizarea făinei şi a pâinii.

După introducerea obligativităţii fortifierii făinei, bolile datorate

carenţelor în vitamine şi minerale au scăzut semnificativ şi continuu.

După această prezentare, domnul dep.dr.Ion Burnei a arătat

că prezentul proiect de lege, iniţiat în vechea legislatură, urmăreşte de

fapt o instituire a monopolului de producere a pâinii din făină fortifiată.

Acest proces tehnologic nu stă, în prezent, la îndemâna tuturor

producătorilor de pâine şi în final ar conduce, pe lângă efectele benefice

asupra sănătăţii şi la scumpirea acestui aliment.

Acelaşi punct de vedere a fost exprimat şi de către domnii

deputaţi dr.Florentin Constantin Moraru şi dr.Ludovic Abiţei care au

propus reformularea textului de la art.1 prin excluderea restricţionării

producerii pâinii albe numai din făină fortifiată. Deasemenea, domniile

lor au propus reformularea, în cadrul aceluiaşi articol, a definiţiei făinei

fortifiate.

Comisia a aprobat, în unanimitate, aceste amendamente.

În continuare, doamna dep.Julia Pataki a propus, pentru a

respecta logica textelor, ca textul art.11 privind nivelul concentraţiei în

elemente nutritive să facă obiectul art.3 din proiect.

În urma votului s-a hotărât, în unanimitate, ca textul art.2 să

rămână în forma propusă iar textul de la art.11 să devină art.3 prin

reformulare.
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În continuare, domnul dep.dr.Ovidiu Brânzan supune atenţiei

textul art.4. Domnia sa atenţionează asupra faptului că, în mod firesc,

prevederile cu referire la transportul făinei de la art.4, prin reformulare,

pot face corp comun cu textul de la art.6 privitor la stocarea făinei.

La acelaşi punct de vedere au achiesat şi doamna dep.Julia

Pataki şi domnul dep.dr.Ion Burnei care au propus următoarea

reformulare:

�Depozitarea, transportul, prelucrarea şi comercializarea

făinei de grâu, precum şi a produselor din făină se face în conformitate cu

normele sanitare de igienă prevăzute de legislaţia în vigoare.�

Acest text, devenit art.5 prin renumerotare, a fost adoptat în

unanimitate.

În continuarea dezbaterilor, doamna dep.dr.Constanţa Popa

şi doamna dep.dr.Ana Florea au propus reformularea art.5, care devine

art.6 prin renumerotare, după cum urmează:

�Art.6. � (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.�

Comisia a adoptat, în unanimitate, acest amendament,

respectiv de eliminare a textului de la art.6 din proiect.

Referitor la art.7, doamna dep.dr.Constanţa Popa a propus

înlocuirea sintagmei �concentraţiile de vitamine şi minerale� cu cuvântul

�ingrediente� iar sintagma �certificate de analiză� să se înlocuiască cu

sintagma consacrată de �buletine de analiză.�

Aceste amendamente au fost adoptate în unanimitate.
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Deoarece etapa de comercializare a pâinii a fost inserată în

cuprinsul art.5, doamna dep.Julia Pataki a propus reformularea primei

teze de la art.8, după cum urmează:

�Agenţii economici au obligaţia de a menţiona tipul de făină

folosit.�

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

Domnii deputaţi dr.Ludovic Abiţei şi Gheorghe Popescu au

subliniat că fiecare produs, respectiv pâinea, trebuie însoţit de certificat

de calitate, emis de laboratoare acreditate, verificarea calităţii urmând a se

efectua la standarde corespunzătoare în conformitate cu normele în

vigoare. În consecinţă domniile lor au propus reformularea art.9, după

cum urmează:

�Art.9 � Se interzice comercializarea pâinii fără certificat de

calitate emis de laboratoare acreditate.�

Comisia a votat, în unanimitate, acest amendament.

Referitor la art.10, doamna dep.Julia Pataki şi domnul

dep.ing.Petre Naidin au propus eliminarea textului având în vedere atât

reformularea art.1 cât şi faptul că sancţiunile propuse fac deja obiectul

legislaţiei în vigoare. Acest amendament a fost admis cu unanimitate de

voturi.

Deoarece textul de la art.11 a fost preluat prin reformularea

art.3, domnul dep.dr.Ion Luchian a propus să se elimine. Amendamentul a

fost adoptat în unanimitate.

În finalul dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a

hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege a pâinii.

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