
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                   Nr. 28/360/ 3 septembrie 2003

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de  2  şi 3.09.2003

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat

lucrările în ziua de 2.09.2003  între orele 13,30 � 18,00, iar în ziua de 3.09.2003

între orele 9,00 � 16,00  , având următoarea ordine de zi:

1. Audieri asupra  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 72/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz

uman.

2. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2003 pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele

medicamentoase de uz uman( PL 492/2003).

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de

la plata datoriei vamale ( PL 485/2003).

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 90/2003 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru

Siguranţa Alimentelor ( PL 501/2003).
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Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi, care a fost aprobată în

unanimitate.

La audierile pe marginea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 72/2003 pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele

medicamentoase de uz uman ( PL 492/2003) au participat persoane cu

răspundere din cadrul Ministerului Sănătăţii , reprezentanţi ai Asociaţiei

Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM) şi

reprezentanţi ai principalilor producători şi distribuitori de medicamente.

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

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele

medicamentoase de uz uman a fost aprobată cu modificări şi completări prin

Legea nr.336/2002 şi modificată prin Legea 351/2003. De la apariţia legii şi

până în prrezent s-a constatat că unele dintre prevederi fie nu pot fi puse în

aplicare, fie nu sunt în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene în

domeniul exercitării profesiunii de farmacist sau a medicamentului.

În aceste condiţii, prin prezenta ordonanţă este modificată şi completată

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele

medicamentoase de uz uman, pentru a se realiza, neîntârziat atât obiectivul

privind armonizarea legislaţiei interne în domeniul produselor medicamentoase

cu legiaslaţia Uniunii Europene, cât şi acela al asigurării  condiţiilor legale

pentru desfăşurarea activităţii în unităţile farmaceutice. După cum a arătat

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , în urma acestor audieri

precum şi a discuţiilor care au urmat s-au concluzionat următoarele :

- protecţia datelor producătorilor de medicamente nu este pe deplin

asigurată în conformitate cu directivele Uniunii Europene în materie; în aceste

condiţii Ministerului Sănătăţii , Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi

asociaţiilor reprezentative a producătorilor de medicamente din România le
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revine sarcina elaborării unui set de prevederi, care vor fi supuse examinării

comisiei şi care să asigure confidenţialitatea acestor date;

- referitor la termenul de 1 ianuarie 2004 privind introducerea

Regulilor de bună practică de fabricaţie (GMP), s-a stabilit că este necesar să se

poarte discuţii cu Ministerul Integrării Europene privind prelungirea acestuia

până la 1 ianuarie 2005 sau 2006 având în vedere protejarea industriei româneşti

de medicamente şi, în special, a Institutului �Cantacuzino� , instituţie strategică,

singurul producător român de vaccinuri şi seruri;

- având în vedere numărul insuficient de farmacişti cu autorizaţie de

liberă practică, care îşi desfăşoară activitatea în mediul rural, s-a stabilit că, la

alin.(4) al art.44 , punctele de lucru ale farmaciilor din mediul rural pot fi

deservite şi de către asistenţii de farmacie cu aviz de liberă practică;

- de asemenea s-a propus ca, la finalul textului  alin.(5) al art.45, să

se prevadă că Ministerul Sănătăţii va autoriza unităţile farmaceutice, farmaciile

şi drogheriile , asigurându-se o proporţie de o farmacie la 1.500 de locuitori şi

nu de o farmacie la 5.000 de locuitori aşa cum se practică în prezent; prin

această prevedere se are în vedere asigurarea unei mai bune accesibilităţi a

populaţiei la medicamente, o corelare cu atribuţiile medicului de familie care

acordă asistenţă medicală la 1.500 locuitori , precum şi principiul liberei

concurenţe prin stimularea competivităţii dintre unităţile farmaceutice de

distribuţie cu amănuntul.

Audierile şi dezbaterile asupra proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 72/2003 pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind  produsele

medicamentoase de uz uman vor fi continuate la viitoarea şedinţă a comisiei,

prin invitarea reprezentanţilor Colegiului Farmaciştilor din România precum şi a

unor distinse personalităţi ale lumii medicale farmaceutice.

În continuare, comisia a trecut la examinarea, în vederea avizării, a

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2003 privind
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unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale ( PL 485/2003),  în

sfera de competenţă a comisiei.

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , prin

Documentul de poziţie de la Capitolul 25 � Uniune vamală, România s-a angajat

să armonizeze  legislaţia vamală naţională în ceea ce priveşte categoriile de

bunuri care beneficiază de scutiri de la plata drepturilor de import sau de export.

Astfel, în domeniul medical, sunt reglementate scutirile de la plata

drepturilor de import animalele de laborator şi substanţele biologice sau chimice

destinate cercetării ( secţiunea 13 ), substanţele terapeutice de origine umană şi

reactivi pentru determinarea grupelor sanguine şi a tipurilor de ţesuturi

( secţiunea 14 ) , instrumentele şi aparatele  destinate cercetării medicale,

stabilirii de diagnostic medicale sau pentru realizarea tratamentului medical

( secţiunea 15 ), substanţele de referinţă pentru controlul calităţii

medicamentelor ( secţiunea 16 ) şi produsele farmaceutice utilizate cu ocazia

manifestărilor sportive internaţionale ( secţiunea 17 ).

Legislaţia vamală în domeniul scutirilor de la plata datoriei vamale este

armonizată cu acquis-ului comunitar în ceea ce priveşte principiile şi modul de

acordare a acestor scutiri, prin această reglementare stabilindu-se doar

categoriile de bunuri care beneficiază de regimul vamal preferenţial şi care nu au

fost încă transpuse în  legislaţia vamală românească.

În urma dezbaterilor care au urmat , la Secţiunea 15, comisia a hotărât în

unanimitate că, având în vedere situaţia financiară grea cu care se confruntă

sistemul sanitar, prevederile alin.(1) al art.65 trebuie extinse asupra tuturor

categoriilor de instrumente şi aparate destinate cercetării medicale, stabilirii de

diagnostice medicale sau pentru realizarea tratamentului medical şi nu numai

pentru acelea care provin din donaţii sau achiziţionate în întregime din fondurile

primite din donaţii.

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să avizeze

favorabil  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
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59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, cu

amendamentul mai sus menţionat.

În continuare, comisia a trecut la dezbaterea, în vederea avizării, a

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/2003 privind

înfiinţarea Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimentelor ( PL 501/2003).

După cum a subliniat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,

având în vedere noul concept de supraveghere şi control în cadrul acestui sector,

siguranţa alimentelor şi normele care reglementează acest domeniu reprezintă o

cerinţă obligatorie pentru aderarea României la Uniunea Europeană , unde

toleranţa faţă de orice abateri este zero.

În prezent, cadrul legislativ privind organizarea autorităţilor cu atribuţii în

siguranţa alimentelor îmăarte responsabilităţile între Ministerul Agriculturii,

Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională

pentru Protecţia Consumatorilor, fapt ce nu asigură o coordonare şi funcţionare

coerentă şi eficientă a activităţilor specifice privind siguranţa alimentelor din

punct de vedere al evaluării riscului. Responsabilitatea deciziilor şi controlului

în ceea ce priveşte gestiunea riscului în domeniul siguranţei alimentelor ţine de

competenţa exclusivă a instituţiilor amintite, în timp ce evaluarea riscurilor

trebuie să intre în sarcina unei instituţii publice independente care să coordoneze

acţiunile privind siguranţa alimentelor, în scopul prevenirii riscurilor în

domeniul sănătăţii publice.

Abordarea unitară a conceptului privind siguranţa alimentelor va conduce

la sporirea încrederii consumatorilor faţă de produsele alimentare realizate pe

piaţa naţională şi implicit la creşterea cererii de alimente indigene şi reducerea

importurilor. Structura şi organizarea instituţională similară celei care

funcţionează în Uniunea Europeană va conduce la îmbunătăţirea percepţiei

importatorilor comunitari faţă de produsele româneşti şi implicit a
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consumatorilor din statele membre şi va permite în acelaşi timp o integrare mai

facilă a producătorilor naţionali în piaţa comună, după aderare.

În acest context, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în

unanimitate, să avizeze proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 90/2003 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Siguranţa

Alimentelor în forma propusă de iniţiator.

La şedinţa din ziua de 2.09.2003, din numărul total al membrilor comisiei

(15) au absentat motivat 5, după cum urmează: dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan

(Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.farm.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al

PSD ) , doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) ,

dl.dep.Dan Ionescu (Grupul Parlamentar al PSD ) şi dl.dep.Gheorghe Popescu

(Grupul Parlamentar al PSD ) .

La şedinţa din ziua de 3.09.2003 nu au fost înregistrate absenţe.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM   
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