
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie               Nr. 28/ 20 / 5  februarie  2004

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele  de 3  şi  4.02.2004

La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi, fiind absent motivat 1

deputat .

La lucrările comisiei participă ca invitaţi dl.George Pavelescu, secretar de

stat în Ministerul Sănătăţii şi doamna Cristina Podeanu , Direcţia de sănătate

publică din Ministerul Sănătăţii .

Lucrările comisiei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei , care supune la vot ordinea de zi.

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

1. Dezbateri asupra propunerii legislative privind amendamentul la

art.9 alin.(4) din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic,

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România ,

republicată, pentru menţinerea în activitate a medicilor de familie stabiliţi în

mediul rural de cel puţin 5 ani şi după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere

( PL nr.294/2003).

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind modificarea şi

completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor

consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare  ( PL

nr.739/2003).
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La primul punct al ordinii de zi ,dezbateri asupra propunerii legislative

privind mosidicarea art.9, alin.(4) din Legea nr.74/1995, dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele comisiei  arată că aceasta are ca obiect de reglementare

amendarea Legii nr.74/1995, în sensul menţinerii de activitate a medicilor de

familie stabiliţi în mediul rural şi după îndeplinirea vârstei de pensionare la

cerere. În opinia iniţiatorilor, motivarea elaborării acestei propuneri legislative

constă în acordarea posibilităţii medicului de familie de a funcţiona legal,

deoarece chiar şi după pensionare aceştia vor fi solicitaţi de locuitorii comunei.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că,

în urma consultărilor cu Ministerul Sănătăţii s-a apreciat  oportunitatea

reglementării activităţii medicilor de familie pensionabili, care sunt stabiliţi

definitiv în mediul rural împreună cu dezbaterea proiectului de Lege privind

exercitarea profesiei de medic, care va fi înaintată Camerei Deputaţilor în cel

mult o lună, împreună cu proiectele de legi privind exercitarea profesiunii de

medic dentist şi farmacist. Domnia sa propune amânarea discuţiilor asupra

propunerii legislative.

Dl.George Pavelescu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii  arată că

punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii din 3.02.2004 este de respingere a

propunerii legislative deoarece s-ar constitui o discriminare nejustificată faţă de

alte persoane care exercită aceiaşi profesie şi totodată s-ar promova un privilegiu

fără temei justificat. De asemenea, prin prevederile Contractului � Cadru s-au

creat condiţii de atragere a medicilor de familie din mediul rural, astfel încât la

acelaşi număr de asiguraţi înscrişi pe listă şi la aceiaşi structură a populaţiei,

veniturile acestora să fie superioare veniturilor realizate  de medicii de familie

din mediul urban.

În continuare, domnia sa arată că ulterior Ministerul Sănătăţii a revenit

asupra punctului de vedere anterior, apreciindu-se că modificarea art.9 alin.(4)

din Legea nr.74/1995 prin propunerea legislativă nu creează discriminări

întrucât şi alin.(6) al art.9  prevede o altă excepţie cu acelaşi obiect de
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reglementare şi anume : �medicii care au fost persecutaţi din motive politice pot

rămâne  în activitate peste vârsta de pensionare.�

În plus,o asemenea reglementare nu influenţează negativ acquis-ul

european. În  concluzie, dl.George Pavelescu este de acord cu propunerea făcută

de antevorbitorul său privind amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative

şi dezbaterea acesteia împreună cu  proiectul de lege privind exercitarea

profesiei de medic, care va fi înaintată comisiei.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot, iar

comisia votează, în unanimitate,amânarea dezbaterilor asupra propunerii

legislative şi dezbaterea acesteia împreună cu proiectul de lege privind

exercitarea profesiei de medic.

La punctul 2 al ordinii de zi  comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege

privind modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi

combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi

completările ulterioare.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că proiectul de

lege propune normele tehnice şi de igienă necesare pentru fabricarea,

manipularea, depozitarea, transportul şi comercializarea produselor de tutun, în

conformitate cu prevederile Directivelor Europene care reglementează acest

domeniu. În legislaţia comunitară există tendinţa de  armonizare a legilor care

reglementează fabricarea, producţia şi, în special, punerea în circulaţie pe piaţa

internă a produselor din tutun, de asemenea manieră încât să se păstreze

echilibrul necesar între asigurarea protecţiei sănătăţii consumatorului, a

populaţiei nefumătoare şi, în general, a mediului înconjurător, cu respectarea

principiilor ce vizează libera circulaţie a produselor.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

apreciază că necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu prevederile Uniunii

Europene , impune adoptarea unei legi care să contribuie la îmbunătăţirea
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sănătăţii şi calităţii vieţii populaţiei, reducând, în acelaşi timp, riscurile de

utilizare a unor astfel de produse, mai ales în rândul  tineretului, cât şi

preântâmpinarea dezvoltării riscurilor unor îmbolnăviri grave cum ar fi cancerul

sau bolile cardiace.

Totodată, legat de efectele asupra sănătăţii cât şi a modului de etichetare,

domnia sa consideră că este necesar să se facă distincţia între produsele din

tutun care se fumează şi produsele din tutun care nu se fumează, dar care conţin

cantităţi deosebit de mari de substanţe cancerigene, având în vedere că, pe

pieţele unor state membre au apărut produse noi de tutun pentru consum oral,

deosebit de atractive pentru tineret care devine astfel expus unor riscuri mai mari

de îmbolnăvire.

În continuare, după sublinierea că proiectul de lege în discuţie a venit de

la Senat, domnia sa acordă cuvântul domnului George Pavelescu pentru a

expune punctul de vedere al Ministerul Sănătăţii .

Dl.George Pavelescu arată că Ministerul Sănătăţii a participat la

elaborarea unei noi ordonanţe de Guvern privind combaterea efectelor

consumului produselor de tutun,  întrucât au apărut o serie de noi prevederi în

Directiva E 33/2003.Acesta este al 4-lea act normativ privind combaterea

efectelor consumului produselor de tutun şi  cuprinde  prevederi referitoare la

depozitarea produselor de tutun care se vor reglementa prin ordin de ministru.

Referitor la proiectul de lege în discuţie, Ministerul Sănătăţii are 2

propuneri care se referă la pct.22 şi art.III.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine , întrebând

dacă pachetele de ţigări care conţin10 bucăţi pot fi comercializate în continuare.

Domnia sa arată că există opinii privind interzicerea comercializării acestor

pachete de ţigări deoarece,  datorită preţului mai mic,  pot fi cumpărate mai uşor

de adolescenţi.

Dl.George Pavelescu arată că art.3 alin.(51) prevede că pachetele de

ţigări cu mai puţin de 20 de bucăţi mai pot fi comercializate până la 31
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decembrie 2004.

Doamna Cristina Podeanu arată că motivele privind interzicerea

comercializării după 31 decembrie 2004 sunt multiple, unele dintre acestea fiind

legat de Directivele europene şi de reclamaţia unor firme , precum Philip Morris,

care consideră  că prin comercializarea pachetelor cu 10 ţigări  se creează o

concurenţă neloială.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine arătând că

interzicerea comercializării acestora nu înseamnă o concurenţă neloială ; în fapt

există numai practică concurenţială.

Dl.dep.Dan Ionescu arată că sunt situaţii în care un pachet de ţigări cu 10

bucăţi sunt mai scumpe în comparaţie cu cel care conţine 20 de bucăţi. Atât

Directivele Europene cât şi un calcul matematic arată că interzicerea

comercializării pachetelor cu 10 ţigări creează anticoncurenţa şi discriminarea

pe piaţă a producătorilor. Domnia sa apreciază că odată cu aplicarea acquis-ului

european, în 2007, se va rezolva şi această problemă. În consecinţă, domnia sa

este pentru menţinerea textului din Legea nr.275/2003 care prevede

comercializarea pachetelor de ţigări cu 10 bucăţi.

Dl.dep.Petre Naidin arată că interzicerea comercializării pachetelor cu

10 ţigări este în sprijinul legii, a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia

Consumatorilor şi a celor 3 companii de ţigări care consideră că în acest fel se

previne accesul copiilor la ţigări.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că

interzicerea accesului copiilor la ţigări este prevăzut în art.3 alin.(1) şi (2) din

Legea nr.275/2003 acestea fiind acoperitoare din acest punct de vedere. Aceste

prevederi privind interzicerea fumatului în anumite condiţii precum şi accesul

copiilor la ţigări se aplică începând cu anul  2004.

Restul alineatelor de la art.3 care conţin proceduri tehnice de fabricaţie

se vor aplica în anul 2007. Dacă nu se adoptă aceste 2 termene se va ajunge într-

o situaţie asemănătoare implementării GMP, când s-a constatat că termenul de
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aplicare a fost prea scurt, iar majoritatea producătorilor nu au putut să-l respecte

din cauza lipsei de investiţii. Este  cazul Institutului Cantacuzino pentru care

Ministerul Sănătăţii, în urma repetatelor demersuri făcute de Comisia pentru

sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor , a prelungit termenul de implementare

a GMP.

Dl.George Pavelescu nu este de acord cu afirmaţiile doamnei Cristina

Podeanu, arătând că Ministerul Sănătăţii se ocupă numai de politica de sănătate.

Problema privind concurenţa firmelor nu este obiectul de reglementare al

Ministerul Sănătăţii .

Dl.dep.Dan Ionescu subliniază că în comisie se face numai politica

sănătăţii şi nu politica firmelor. Domnia sa este de acord cu afirmaţiile

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei privind prevederile art.3

alin.(1) şi (2) prin care se interzice copiilor să fumeze.

În dezbaterea pe articole , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei propune ca în lege să se menţină textul privind comercializarea

pachetelor cu 10 ţigări până în 2007. Aceasta nu contravine Directivelor

Europene care nu au această prevedere. În continuare, domnia sa propune ca

art.3 alin.(5) să rămână în forma iniţială din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2003

de modificare a Legii nr.275/2003.

Doamna dep.Iulia Pataki propune înlocuirea sintagmei� 1 ianuarie

2004� cu �1 ianuarie 2007�. Astfel,  art.3  alin.(51) din Ordonanţa Guvernului nr.

13/2003  se reformulează :

�Art.3 � (51) Pachetele de ţigarete care conţin mai puţin de 20 de bucăţi

mai pot fi puse pe piaţă până la data de 1 ianuarie 2007.�

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot

amendamentul care a fost adoptat cu 13 voturi pentru şi unul împotrivă,

dl.dep.Petre Naidin , care susţine interzicerea comercializării pachetelor cu 10

ţigări.

Doamna dep.Iulia Pataki propune ca pct.5 � art.3 alin (81)din proiectul
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de lege să se elimine, menţinându-se astfel textul din Legea nr.275/2003 care

prevede conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de carbon. Domnia sa arată

că toleranţele admise pentru nicotină, gudron şi monoxidul de carbon trebuie

precizate prin lege.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot

amendamentul care  a fost adoptat în unanimitate.

În continuare, doamna dep.Iulia Pataki propune ca la pct.7 art.33 să se

elimine sintagma �emis până la 31 decembrie 2004�, întrucât termenul de

aprobare prin ordin de ministru a listei privind substanţele de plecare utilizate în

fabricarea produselor de tutun este nereal, termenul fiind prea scurt.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot acest

amendament care a fost votat în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca pct.11 �

art.6 alin.(31) să se reformuleze astfel:

�(31) Chenarele care încadrează avertismentele de sănătate generale şi

adiţionale, precum şi inscripţia privind conţinutul de gudron, nicotină şi

monoxid de carbon vor avea grosimea de 3 mm şi vor fi incluse în suprafaţa

alocată de 30 %, 40 %, respectiv 10 %. Chenarele care încadrează

avertismentele generale şi adiţionale sunt poziţionate centrat, în partea de jos a

suprafeţei pe care sunt tipărite, paralel cu marginea pachetului. În exteriorul

chenarelor, deasupra avertismentelor de sănătate, se va tipări centrat inscripţia :

�Directiva Consiliului CE 2001/37/CEE�, dimensiunea textului, culoarea şi

fonturile rămânând la latitudinea producătorului.�

Motivarea constă în faptul că avertismentele de sănătate generale şi

adiţionale trebuie să fie vizibile. De asemenea, este necesară menţinerea

inscripţiei �Directiva Consiliului CE 2001/37/CEE� pe pachetele de ţigări,

deoarece aceasta nu a fost abrogată.

Propunerea este susţinută şi de doamna dep.Iulia Pataki.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot



8

amendamentul care a fost adoptat în unanimitate .

Doamna dep.Iulia Pataki propune ca pct.16 � art.6 alin.(71) să se elimine

şi să se menţină textul din Legea nr.275/2003, deoarece inscripţiile light, low,

etc. exprimă cantitatea de nicotină din ţigări.

Aceste prevederi sunt necesare pentru protejarea consumatorilor de

tutun.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că este

normal ca inscripţiile light, lights, ultra etc. să apară pe pachetele de ţigări, dând

astfel posibilitatea consumatorului să aleagă.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot

amendamentul care este votat în unanimitate.

Doamna dep.Iulia Pataki propune ca pct.17 � art.7 alin.(11) să se

elimine, deoarece este absolut necesar ca Ministerul Sănătăţii să avizeze

inscripţionările şi designul final al pachetelor de ţigarete. Domnia sa propune să

se menţină textul art. 7 alin.(11) din Legea nr.275/2003, având următorul

cuprins:

�(11) � Ministerul Sănătăţii va aviza inscripţionările şi designul final al

pachetelor de ţigarete conform anexei, din punct de vedere al conformităţii cu

prevederile acestei legi. Avizarea se va face la solicitarea producătorilorşi

importatorilor, într-un termen de maximum10 zile lucrătoare de la înregistrarea

cererii.�

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot

amendamentul care este votat în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  propune ca, pentru o

exprimare clară şi corectă, la pct.18 � art.7 alin.(12) sintagma �punerea pe piaţă a

produselor de tutun� să se înlocuiască cu sintagma �comercializarea produselor

de tutun�.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune

ca la pct.22 art.10 din proiectul de lege lit.e) şi f) să se modifice după cum
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urmează:

�e) încălcarea dispoziţiilor art.32 alin.(1), (2), (3), (5), (7) şi (9) ale art.33

şi ale art.34, se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

f) încălcarea dispoziţiilor art.6 alin.(7) se sancţionează cu amendă de la

5.000.000 lei la 50.000.000 lei.�

Propunerea este susţinută şi de Ministerul Sănătăţii. Motivarea constă în

faptul că art.34 alin.(4) prevede informarea consumatorilor cu privire la

ingredientele fiecărui produs din tutun, nerespectarea acesteia nu poate fi

sancţionată cu amendă contravenţională deoarece aşa cum s-a precizat la

alineatul anterior (3) al art.34, aceste informaţii sunt publice.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot cele 3

amendamente care sunt adoptate în unanimitate.

Dl.George Pavelescu prezintă propunerea Ministerului Sănătăţii pentru

modificarea art.III din proiectul de lege. Astfel:

�Prezenta lege intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004.�

Domnia sa arată că art.3, respectiv alin.(1) şi (2) din Legea nr.349/2002

fac referire la interzicerea fumatului în spaţiile publice închise, precum şi

condiţiile care trebuie îndeplinite pentru spaţiile de fumat în interiorul acestor

incinte. Astfel încât, întârzierea aplicării prevederilor alineatelor menţionate,

până la data de 1 ianuarie 2007, nu este în concordanţă cu reglementările

Uniunii Europene în vigoare şi totodată produce o schimbare în procesul de

adoptare a unui comportament de renunţare la fumat şi a atitudinii de protejare a

fumătorilor induse prin aplicarea prevederilor Legii nr.349 de la momentul

apariţiei şi până în prezent. Aceste prevederi trebuie să intre în vigoare la data de

31 decembrie 2004 în vederea preluării prevederilor Uniunii Europene .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi doamna dep.Iulia

Pataki propun de asemenea modificarea art.III, astfel:

�Prezenta lege intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004, cu excepţia

prevederilor de la art.3 alin.(5) , (51) , (6), (81), (9) şi (10) şi art. (31)-  (34) care
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intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007�.

Motivarea constă în faptul că prevederile acestora  se referă la investiţii

pentru schimbarea liniilor tehnologice care nu pot fi rezolvate de către

producători până la data de 31 decembrie 2004.

Propunerea este susţinută şi de dl.dep.Dan Ionescu .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot

amendamentul care este votat în unanimitate.

Propunerea Ministerului Sănătăţii privind aplicarea legii în integralitatea

ei în anul 2004 este respinsă.

Dl.dep.Petre Naidin informează comisia că domnia sa nu susţine art.3

alin.(51) privind comercializarea pachetelorcu 10 ţigări  şi va susţine în Plenul

Camerei Deputaţilor următorul amendament: �Pachetele de ţigarete care conţin

mai puţin de 20 bucăţi mai pot fi puse pe piaţă până la expirarea termenului de

90 de zile de la data publicării prezentei legi.�.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că acest text

poate să favorizeze anumite firme.

În finalul dezbaterilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

supune la vot proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii

nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor

din tutun, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendamentele care vor

face obiectul raportului comisiei. Proiectul de lege este adoptat în unanimitate.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM   
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