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Scrisoare deschisi

Stimate Domnule Prim Ministru Sorin Grindeanu,

La nivelul Uniunii Europene se desftgoard in prezent doud ac{iuni fundamentale pentru

viitorul produselor pe bazd de plante medicinale.
pri*u ac{iune se refer6 la legisla{ia novel food, iar aceasta poate conduce, fdrd o ac{iune

national6 
"o"."rrt6, 

Ia interzicere autiizar-ti multor specii de plante medicinale- Aici termenul limit[

este ianuarie 2018.
A doua ac{iune se referl 7a finalizarea procesului generat de Regulamentul european 7924

din 2006 privind menliunile nutrilionale qi de sanatate pentru ptantel,e medicinale. in cadrul acestei

acliuni ur, lo" evalu# ale opiniei autoritdlilor nalionale, orgarizaliiIor, comfianiilor qi cetafenilor.

Evaluarea pdvind opinia autoritajilor na{ionale gi organizaliilor s-a incheiat, in prezent se

desfaqoari evalu6rile pentru companii qi cetdleni'-------' 
in aceast6 situalie, data fiind lipsa totald de cooperare din partea MADR, unde din ianuarie

2017 rrtmeni nu qtie cine anume se ocupd de plantele medicinale qi suplimentele pe baza acestora,

cu toate c6 duptr legislalia actuala acest minister este autoritate competenti, vdzlnd cd nici dupd

adresa oficiala "r. sTno din 22.03.2017 cdtre MADR nu am primit nici un rdspuns, organizaliile

din domeniu, Organizalia Interprofesionald, Patronatul Planta Romanica qi Patronatul PRISA au

organtzat o int6lnire ,rrd", in disperare de carzd, am decis, pe l6ng[ ac]iunile care la putem

delftqura independent de MADR. s6 v6 adresdm aceast[ scrisoare deschisd pentru a vf, ruga s[ ne

sprijinili fa{6 de MADR cu urmStoarele probleme punctuale:

r Alocarea pe linie administrativ[ in cadrul noii organigrame a MADR a activitafli

operatorilor din domeniul plantelor medicinale qi aromatice in sfera de activitate a unuia

dintre cei trei secretari de stat din cadrul MADR, de regula in domeniul lndustriei

alimentare, alocare flrd de care nu se poate continu4 in condilii optime, activitatea

structurilor funclionale deja existente (CT-MADR, SNPMAPS, organizaliile

interprofesionale).
, Reluarea c6t mai rapida a activitilii profesionale a colectivului de experfi din cadrul

Comitetului Tehnic al plantelor medicinale qi aromatice din cadrul MADR (CT-MADR),

colectiv ce funclione azd ittbaza legii plantelor medicinale qi aromatic e w. 491 dtn 2A13 
"
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Activitatea Comitetului Tehnic este vitalE pentru asigurarea continuitdfii functionale a
intregii activitSli din domeniu qi care a fost intreruptd din motive orgarizatorice ce 1in de
administrarea intemE a IV{ADR, in luna decembrie 2Arc. Am semnalat acest aspect prin
nota 57130 din data de 22.03.2017 depusl la MADR, la care nu ilm primit insd nici un
rdspuns.

Asignrarea unui cadru adecvat de consultdri cu orgarizaliile noastre cu privire la
proiectul de lege referitor la suplimentele alimentare, in contextul in care acest dialog a

existat in anii precedenli, insd a fost intrerupt recent, in contextul modificdrilor
administrative survenite incepdnd cu anul 2017. Av6nd in vedere cd acest proiect de lege

se adreseazb, majoitillri operatorilor din cadrul organrzaliilor noastre profesionale, vd
rug6m sf, dispune{i asigurarea unui cadru coerent de consultf,ri pe aceastf, tem[, care sd

fie in acord cu ansamblul legislativ existent, care a func{ionat de mai bine de 14 ani in
RomAnia. Menlionflm cd proiectul de lege deja a fost in dezbaterea comisiei de sdndtate

din Camera Deputa{ilor qi textul atilizat con}ine doud erori grave, una referitoare la
legisla{ia europeand.

Participarea unui expert al MADR la intdlnirile grupului de experfi din cadrul Comisiei
Europene privind suplimentele alimentare, atunci c6nd tematica dezbaterilor se referd la
plantele medicinale.
Sprijinirea de cdtre MADR a eforturilor grupului de lucru constituit la Institutul de

Bioresurse Alimentare (IBA) privind colectarea de dovezi de utilizare a plantelor
medicinale pentru evitarea considerdrii acestora ca novel food.
V5 rugdm sI dispuneli reluarea procesului de actualizare a legislaliei notific[rilor pe

baza documentaliei qtiir4ifice de specialitate ce a fost elaborat[ in cadrul Comitetului
Tehnic al plantelor medicinale qi aromatice (CT-MADR) in perioada20l2-2016, care nu
a fost pus6 in valoare pind acum qi care este neapdrat necesard pentru buna func{ionare a

activitS{ii Serviciului de notificdri (SNPMAPS) si a intregii ramuri, in perioada actual6.
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