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PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 18  şi 20.03.2003

La lucrările comisiei din  ziua de 18.03.2003 sunt prezenţi 13 deputaţi,

fiind absent motivat 1 deputat,  iar în ziua de 20.03.2003 sunt prezenţi 11

deputaţi, fiind absenţi motivat 3 deputaţi.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi dl.George Pavelescu � secretar

de stat în Ministerul Sănătăţii şi Familiei  şi doamna dr.Sanda Liliana � director

la Direcţia de sănătate publică a Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

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

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

preşedintele comisiei şi dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei.

1. Audierea factorilor de răspundere în domeniul medicinei

stomatologice privind situaţia actuală a asistenţei medicale stomatologice din

România.

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 13/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr.349/2002

pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun ( PL

nr.190/2003).
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3. Dezbateri asupra propunerii legislative privind modificarea şi

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

consumului produselor din tutun  ( PL nr.668/2002).

La primul punct al ordinii de zi , comisia a hotărât amânarea audierilor

factorilor de răspundere în domeniul medicinei stomatologice privind situaţia

actuală a asistenţei medicale stomatologice din România întrucât , din motive

obiective, convocarea acestora nu a putut fi făcută în timp util.

La punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere proiectul

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2003 privind

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

efectelor consumului produselor din tutun şi propunerea legislativă privind

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

efectelor  consumului produselor din tutun.

Aşa după cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,

în vederea realizării conformităţii cu legislaţia europeană , adoptarea prezentei

ordonanţe este necesară. Modificările aduse Legii nr.349/2002 pentru prevenirea

şi combaterea efectelor produselor din tutun prin Ordonanţa Guvernului nr.

13/2003  transpun integral componenţa de prevenire a fumatului şi protecţia

nefumătorilor din cadrul Directivei 37/2001/CE, sarcină asumată de România,

până la sfârşitul anului 2002. Totodată din analiza strategiei pentru atingerea

nivelului minim al accizelor impus de directivele europene pentru ţigarete şi

produse din tutun, a reieşit necesitatea modificării legii mai sus menţionate.

În urma audierii reprezentantului Ministerului Sănătăţii şi Familiei au

rezultat o serie de aspecte privind necesitatea, în opinia domniei sale, a

modificării prezentului proiectului de lege. Astfel:

- standardul ISO nr.10362 � 1  prevede un conţinut de gudron,

nicotină şi monoxid de carbon mai mare decât standardele cuprinse în Directiva

Europeană 37/2001/CE fapt pentru care ar trebui eliminat din textul legii;
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- proiectul de lege cuprinde unele reglementări care nu sunt de

nivelul legii , ceea ce ar necesita eliminarea şi cuprinderea acestora în  normele

de aplicare a legii;

- întrucât avertismentele pentru sănătătate se referă la toate produsele

de sănătate este  necesar ca tipărirea acestora să se facă pe toate pachetele care

conţin produse din tutun şi numai pe pachetele de ţigarete.

După cum arată dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei ,

proiectul de lege reprezintă o prioritate de ordin legislativ. Modificările de

substanţă, în corpul legii, ar duce la prelungirea procedurii legislative. Domnia

sa propune modificarea Listei cuprinzând avertismentele adiţionale din anexa la

lege.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, în unanimitate, adoptarea

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2003 privind

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

efectelor consumului produselor din tutun, având la bază următoarele motive:

- modificările prezentului proiect de lege prin care se înlocuiesc

sintagmele �produse de tutun� sau �ţigări� cu �ţigarete�,  acolo unde este cazul

sunt necesare pentru a nu împiedica libera circulaţie a mărfurilor;

- interzicerea vânzării pachetelor cu mai puţin de 20 de ţigarete are în

vedere preţul acestora, extrem de accesibil tinerilor;

- introducerea condiţiilor suplimentare de amenajare a spaţiilor

delimitate pentru fumat elimină necesitatea de a se emite acte normative

ulterioare sau elaborarea de norme suplimentare de aplicare a legii;

- modificările aduse prin proiectul de lege clarifică şi reformulează

unele articole în scopul eliminării posibilităţilor de interpretare echivocă a

textului legii.

Proiectul de lege cu amendamentele aduse la anexa acestuia vor face

obiectul raportului comisiei.
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În finalul lucrărilor, comisia a hotărât respingerea propunerii legislative

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

combaterea efectelor  consumului produselor din tutun ( PL nr.668/2002)

întrucât prevederile acesteia se regăsesc în proiectul de lege.

Astfel, prevederile alin.(5) al art.3 prin care se propune interzicerea

punerii pe piaţă şi vânzarea pachetelor de ţigarete care conţin mai puţin de 20 de

bucăţi, precum şi vânzarea ţigaretelor la bucată, se regăsesc în cuprinsul alin.(5)

al art.3 din proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.

13/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr.349/2002.

În ceea ce priveşte restricţionarea accesului minorilor la adrese şi site-uri

de Internet care promovează produse de tutun, aceasta nu face obiectul Legii

nr.349/2002.

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie propune Plenului

Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative privind modificarea şi

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

consumului produselor din tutun ( PL nr.668/2002) fiind lipsită de obiect.

p.PREŞEDINTE,

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN
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