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S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de  8, 9 şi 10.01.2001

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în

zilele de 8 ianuarie 2001 între orele 18-19,30, 9 ianuarie 2001 între orele

9-14 şi 10 ianuarie 2001 între orele 9-12, având 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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Adoptarea Ordonanţei de urgenţă nr.262/2000 privind
procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în
plante şi produse vegetale creează premizele pentru realizara criteriilor
economice de participare a ţării noastre la piaţa internă şi internaţională.
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. Având în vedere aceste considerente, Comisia
pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să acorde avizul
favorabil asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă nr.262/2000.

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 Hotărârea Guvernului 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
Finanţelor a unui credit extern pentru realizarea acesteia s-au pus bazele
unuia din cele mai vechi spitale din România.

După cum a arătat doamna Luminiţa Gheorghiu, secretar de
stat în Ministerul Sănătăţii, prin prezenta ordonanţă de urgenţă 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, Spitalul Clinic Colţea nu a primit nici un aparat medical.
Termenul final până la care se acordă aceste facilităţi la impozitul de
aparatură medicală este de 31 decembrie 2001.

La acordarea avizului favorabil, cu 7 voturi pentru şi 3
abţineri, Comisia pentru sănătate şi familie a avut în vedere necesitatea
stringentă pentru consolidarea şi modernizarea Spitalului Clinic Colţea,
unul dintre cele mai vachi spitale din România, precum şi implicaţiile
juridice ce pot decurge prin stoparea derulării acestui contract. Prin
aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, Ministerul Sănătăţii, ca
principal beneficiar al creditului acordat, are posibilitatea de a se degreva
de o parte din cheltuielile pentru investiţii care fac obiectul planului de
buget pentru anul 2001.
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În continuare, Comisia pentru sănătate şi familie a luat în
discuţie, în vederea avizării, proiectul de Lege a pâinii. Pâinea, ca
principal aliment pentru marea majoritate a populaţiei, ar trebui să
constituie o sursă importantă de vitamine, substanţe minerale, proteine şi
calorii. În prezent se constată unele diferenţe calitative în funcţie de locul
producerii, depozitării şi a tipului de făină utilizat. Experienţa altor ţări ne
arată că, cu toată popularizarea intensă a consumului de pâine neagră,
care are valoare nutritivă mai mare, oamenii preferă pâinea albă datorită
toleranţei digestive sau a obişnuinţei. Astfel s-a ajuns la soluţia de
fortifiere a făinei, adică a creşterii valorii nutritive prin adăugarea
vitaminelor B1, B2, PP, acid folic, fier şi calciu.

Prezentul proiect de lege prevede ca făina albă sau semialbă
utilizată la producerea pâinii să fie în mod obligatoriu fortifiată.

În urma dezbaterilor care au avut loc pe marginea acestui
proiect de lege, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât să amendeze
prevederile privitoare la obligativitatea producerii pâinii în exclusivitate
din făină fortifiată. În fond prezentul proiect de lege, iniţiat în vechea
legislatură, urmăreşte o instituire a monopolului în domeniul producţiei
de pâine din făină fortifiată. Această tehnologie nu stă, în prezent la
îndemâna tuturor producătorilor de pâine albă şi în final ar conduce, pe
lângă efectele benefice asupra sănătăţii şi la scumpirea acestui aliment. În
consecinţă,  Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât avizarea
favorabilă a acestui proiect de lege în forma amendată.

La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie, din numărul
total al membrilor 16 au absentat motivat domnul dep.prof.dr.Mircea
Ifrim (Grupul Parlamentar al (Grupul Parlamentar al PRM)), doamna
dep.dr.Daniela Bartoş, domnul dep.Ioan Mircea Paşcu şi domnul
dep.Octavian Ştireanu (membri ai Grupului Parlamentar al PDSR-Social
Democrat şi Umanist) şi domnul Dan Ionescu (Grupul Parlamentar al
PD).

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