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S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din data de 19.04.2001

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de

19.04.2001, între orele 8,30 � 12,30, având următoarea ordine de zi :

1. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.108/1999 pentru modificarea şi

completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea

contravenţiilor la normele de igienă şi sănătate publică (sesizare în fond).

2. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.103/2000 pentru modificarea Legii

nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de

igienă şi sănătate publică (sesizare în fond).

În cadrul dezbaterilor generale asupra proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.108/1999 şi a proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.103/2000 pentru modificarea

Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele

legale de igienă şi sănătate publică, s-au desprins următoarele aspecte :

1. În ultimii ani, s-au produs o serie de modificări legislative

importante, printre care şi intrarea în vigoare a Legii nr.100/1998 privind
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asistenţa de sănătate publică, precum şi apariţia unor reglementări în materie

emise de Ministerul Sănătăţii şi Familiei în domeniul factorilor de mediu şi a

alimentaţiei.

2. La aceste schimbări legislative se adaugă, de asemenea şi

necesitatea armonizării legislaţiei româneşti la cea a Uniunii Europene, ceea

ce determină renunţarea la unele prevederi mai puţin clare din Legea

nr.98/1994 şi totodată sancţionarea unor noi contravenţii.

Discuţiile din cadrul comisiei au relevat faptul că, în Ordonanţa

Guvernului nr.108/1999 sunt prevăzute noi sancţiuni privind :

- nerespectarea normelor legale de igienă în unităţile de

producţie, prelucrare şi desfacere a alimentelor;

- neavizarea raticidelor, conform Ordinului Ministerului Sănătăţii

şi Familiei nr.331/1999;

- utilizarea materialelor de construcţie,  dispozitivelor şi  a

aparatelor de măsurare, precum şi a tehnologiilor de tratare a reactivilor care

nu au instrucţiuni de utilizare sau documentaţii aprobate de către Ministerul

Sănătăţii şi Familiei ;

- funcţionarea fără autorizaţie sanitară a obiectivelor cu impact

asupra sănătăţii populaţiei;

- folosirea în unităţile sanitare a aparaturii medicale sau  a

produselor de dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie fără a solicita avizul

sanitar;

- nerespectarea distanţelor minime de protecţie sanitară

referitoare la zonele de locuit şi la staţiile de tratare a apelor reziduale.

3. Devalorizarea accentuată a monedei naţionale şi evoluţia

inflaţiei în perioada 1994 � 2001 au făcut ca, în prezent, cuantumul
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amenzilor să fie scăzut, acestea devenind ineficace. Membrii comisiei au

subliniat că, Ordonanţa Guvernului nr.108/1999 prevede amenzi mai mari,

însă acestea nu sunt diferenţiate în funcţie de gravitatea abaterilor de la

normele de igienă.

Concluziile dezbaterilor prezentate de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei, au relevat cinci elemente esenţiale, ce vor trebui să se

reflecte în legislaţia privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la

normele legale de igienă şi sănătate publică:

1. La dezbaterea, pe articole, a  proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.108/1999 pentru modificarea şi

completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea

contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică se va avea în

vedere stabilirea  cuantumului amenzilor, în funcţie de gravitatea abaterilor

de la normele de igienă şi sănătate publică .

2. Atribuţiile privind controlul respectării normelor legale de

igienă şi sănătate publică trebuie să revină în exclusivitate personalului

medico-sanitar.

3. Organele administraţiei locale sau ofiţerii şi subofiţerii de

poliţie nu au pregătirea şi competenţa pentru constatarea şi sancţionarea

contravenţiilor la normele de igienă şi sănătate publică.

4. În scopul îmbunătăţirii activităţii  de control, pentru

promovarea conceptului profilactic în activitatea medico-sanitară, pentru

respectarea normelor legale de igienă şi sănătate publică se impune

acordarea de atribuţii medicilor de familie, cu atât mai mult cu cât în mediul

rural această activitate este aproape inexistentă.

5. Având în vedere reducerile de personal efectuate de către

inspectoratele sanitare de stat este necesar să se introducă, în lege, într-un
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articol distinct, unele prevederi care să cuprindă obligativitatea respectării

normativului de structură şi personal pentru supravegherea stării de sănătate

şi pentru derularea  programelor de sănătate.

Din numărul total al membrilor comisiei (14) a absentat motivat (1)

după cum urmează: doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al

PDSR) .

                                                      PREŞEDINTE,

DEP.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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