
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                       Nr. 28/308/ 10  aprilie 2002

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele de 9  şi 10.04.2002   

La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent motivat 1

deputat.

La lucrările comisiei participă ca invitat domnul Ovidiu Ianculescu,

secretar de stat în Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului.

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

preşedintele comisiei .

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

1. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA.

2. Examinarea propunerilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei asupra

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2000 privind

măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei

publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice.

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

calitatea apei potabile ( procedură de urgenţă).

4. Dezbaterea  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului .

5. Dezbateri asupra  proiectului Legii drepturilor pacientului.
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La primul punct al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere propunerea

legislativă privind controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a reamintit că au fost

difuzate membrilor comisiei materiale documentare privind Regulamentul

pentru combaterea bolilor venerice în România din anul 1933, Legea sanitară

nr.604/1943 şi Legea legalizării prostituţiei din Ungaria. Domnia sa apreciază că

aceste acte normative reglementează pe de o parte măsurile privind profilaxia

bolilor venerice, obligativitatea tratamentului şi instituirea sancţiunilor aplicabile

în domeniu, iar pe de altă parte conţin reglementări privind legalizarea

prostituţiei.

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

informează comisia că a solicitat ca Ministerul Sănătăţii şi Familiei să înainteze ,

în scris, comisiei un punct de vedere oficial referitor la propunerea legislativă

privind controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA.

Doamna dep.Constanţa Popa arată că Legea legalizării prostituţiei din

Ungaria, care are ca obiect de reglementare organizarea, funcţionarea şi

controlul prostituţiei, este o lege bună, bazată pe o amplă documentare.

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

necesar ca şi aceste legi să fie studiate cu atenţie, propune comisie, care este de

acord, amânarea dezbaterii pe articole a propunerii legislative privind controlul

bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA pentru următoarea şedinţă.

La punctul 2 al ordinii de zi s-a luat în dezbatere  examinarea propunerilor

Ministerului Sănătăţii şi Familiei asupra proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre

Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea

reglementărilor din domeniul sănătăţii publice.

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

Sănătăţii şi Familiei a înaintat comisiei adresa nr.DB 339/29.03.2002
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( înregistrată la comisie în data de 4.04.2002, după întocmirea raportului de către

comisie) prin care supune atenţiei spre analiză propuneri pentru modificarea

textului odonanţei, apreciind că acestea aduc clarificări privind cadrul de

desfăşurare a unui parteneriat egal dintre unităţile teritoriale subordonate

Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi autorităţile publice locale.

Domnia sa propune comisiei, care este de acord, ca aceste modificări să

fie dezbătute, iar în condiţiile în care sunt acceptate să fie cuprinse în raportul

comisiei.

Art.1.

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

Ministerului Sănătăţii şi Familiei privind înlocuirea sintagmei � Ministerul

Sănătăţii prin unităţile subordonate� cu sintagma �autorităţile teritoriale de

sănătate publică� are ca motivare crearea unui parteneriat egal între cele 2

autorităţi locale.

Dl.dep.Petre Naidin arată că nu există termenul de autoritate teritorială de

sănătate publică şi în consecinţă nu poate fi de acord cu acest amendament.

Dl.dep.farm.Ion Burnei apreciază că propunerea Ministerului Sănătăţii şi

Familiei face referire la colaborarea directă între Direcţia de Sănătate Publică

Judeţeană şi administraţia publică locală, eliminând astfel suspiciunile

administraţiei publice locale privind subordonarea faţă de Ministerul Sănătăţii şi

Familiei în desfăşurarea activităţii legate de programele comune.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca la art.1

alin.(1) textul să se reformuleze după cum urmează �Prezenta ordonanţă

stabileşte cadrul de colaborare în domeniul sănătăţii publice dintre unităţile

teritoriale subordonate Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi autorităţile publice

locale��

Supus la vot art.1 alin.(1) reformulat a fost adoptat în unanimitate.

La art.1. alin.(2) dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  arată

că Ministerul Sănătăţii şi Familiei a propus reformularea  alineatului astfel: �
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Autorităţile menţionate la aliniatul (1) colaborează în elaborarea, şi

implementarea de planuri, programe, proiecte comune, asigurând integrarea

principiilor de protejare şi promovare a stării de sănătate a populaţiei în

ierarhizarea priorităţilor locale.�

Domnia sa consideră că această propunere este mai completă, întrucât în

acest mod colaborarea se extinde şi la nivel de plan sau proiect comun.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată că textul din ordonanţă este mai clar şi

totodată cuprinde prevederi privind asigurarea condiţiilor materiale şi financiare

pentru programele comune. Domnia sa nu este de acord cu propunerea

Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  este de acord cu

afirmaţiile antevorbitorului său, arătând că propunerea Ministerului Sănătăţii şi

Familiei asigură numai cadru general privind implementarea programelor

comune.

Supus la vot art.1 alin.(2) este votat în forma prezentată în ordonanţă.

Art.2.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  consideră că art.2 din ordonanţă este corect,

întrucât cuprinde finanţarea programelor comune şi de la bugetul de stat.

Domnia sa subliniază că această sursă de finanţare a fost exclusă din propunerea

Ministerului Sănătăţii şi Familiei.

Supus la vot  art.2 din ordonanţă a fost adoptat în unanimitate.

Art.3.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  a propus ca în textul

introductiv să se introducă �unităţile teritoriale subordonate� pentru a fi în

concordanţă cu art.1 alin.(1).

În continuare, pentru a fi în concordanţă cu atribuţiile direcţiilor de

sănătate publică judeţene din Legea nr.100/1998 privind asistenţa de sănătate

publică, propune reformularea lit.a), b) şi c)  astfel:
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a) evaluarea stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu factorii de

mediu;

b) managementul riscurilor pentru sănătatea publică legate de

colectarea şi epurarea apelor uzate menajere şi industriale cu potenţial toxic;

c) managementul riscurilor pentru sănătatea publică legate de

colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor menajere;

Supuse la vot cele 4 amendamente au fost adoptate în unanimitate.

Asupra lit.d) din ordonanţă nu s-au făcut observaţii.

La lit.e) dl.dep.dr.Ludovic Abiţei , pentru clarificarea conţinutului, a

propus reformularea astfel:

�e) managementul riscurilor pentru sănătatea publică legate de animale în

zona urbană.�

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan a propus reformularea lit.f) astfel: �controlul

respectării normelor de igienă� , apreciind că în acest text  sunt cuprinse şi

prevederile lit.k), l) şi m).

Pentru o exprimare mai clară şi completă, domnia sa a propus şi

reformularea lit.g) astfel : �monitorizarea funcţionării târgurilor, pieţelor,

oboarelor, parcurilor de distracţii�.

Supuse la vot amendamentele au fost adoptate în unanimitate.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus eliminarea lit.h) , întrucât prevederea

privind �supravegherea dezăpezirii străzilor� nu este o atribuţie a Ministerului

Sănătăţii şi Familiei şi totodată reformularea lit.i) astfel: � organizarea,

conducerea şi coordonarea pregătirea reţelei sanitare pentru asistenţă sanitară în

caz de dezastre, epidemii, situaţii deosebite�.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus reformularea

lit.j) astfel:� procesul de avizare a funcţionării activităţilor cu impact asupra

sănătăţii publice� şi totodată eliminarea lit.k), l), m) a căror prevederi au fost

cuprinse în textul lit.f).
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Pentru o exprimare mai clară şi concisă, domnia sa a propus reformularea

lit.n) astfel: �evaluarea riscurilor reprezentante de locurile de agremenet

amenajate sau neamenajate ( ştranduri, bazine naturale, etc.)�.

Asupra lit.o) nu s-au făcut intervenţii.

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

că prin prevederile lit.p) referitoare la urmărirea comunicării listei persoanelor

care beneficiază de ajutor social medicilor de familie se doreşte o colaborare

între cele 2 autorităţi locale, aceasta  nu este o atribuţie a Ministerului Sănătăţii

şi Familiei şi, în consecinţă, propune eliminarea lit.p). Supus la vot

amendamentul este adoptat în unanimitate.

În continuare, domnia sa propune ca după lit.r) şi s), care au fost adoptate

de către comisie în şedinţa din 3.04.2002, să se introducă lit.ş) şi ţ) cu următorul

cuprins:

�ş) elaborarea şi implementarea planurilor locale de acţiune pentru

sănătate în relaţie cu mediul

t) elaborarea şi implementarea Agendei Locale 21�

ţ) avizarea planurilor de dezvoltare regională şi a celor urbanistice�

Doamna dep.Constanţa Popa arată că lit.ţ) este necesară, întrucât

România a semnat Protocolul de la Kyoto- Japonia, privind reducerea riscului

pentru factorii de mediu.

Aşa cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  avizarea

planurilor urbanistice ca şi a planurilor de dezvoltare regională trebuie să se facă

de către ambele autorităţi locale, fiind  necesară o colaborare pentru evaluarea

privind impactul acestora asupra sănătăţii.

Pentru a face posibilă integrarea argumentelor de sănătate publică cu cele

economice, sociale etc. domnia sa a propus introducerea unui nou text ca lit.u) al

art.3:

�u) elaborarea raportului stării de sănătate a populaţiei�
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan,  pentru conformitate cu Legea nr.86/2000

pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea

publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată

la Aarhus în 1998 şi cu Legea nr.100/1998 privind asistenţa de sănătate publică

a propus introducerea a 3 texte noi ca alin.v), x) şi y) ale art.3:

�v) informarea publicului privind starea sănătăţii în relaţie cu factorii de

mediu

x) Informarea şi implicarea comunităţii locale în activităţile de prevenire

şi promovare a sănătăţii

y) furnizarea argumentelor de impact asupra sănătăţii necesare în

fundamentarea proiectelor de solicitare a finanţărilor pentru rezolvarea

priorităţilor locale.�

Supuse la vot, cele 7 amendamente au fost adoptate în unanimitate.

Asupra art.4 nu s-au făcut intervenţii.

Art.5.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus reformularea

articolului în 2 alineate astfel:

(1) În termen de 30 de zile de la data prezentei ordonanţe în Monitorul

Oficial al României, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Administraţiei

Publice vor elabora şi vor supune Guvernului spre aprobare normele

metodologice de aplicare a acesteia.

(2) În termen de 90 de zile de la data publicării legii de aprobare

unităţile teritoriale subordonate Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi cele ale

administraţiei locale vor elabora şi semna protocoale de colaborare cu definirea

concretă a sarcinilor, responsabililor şi termenilor colaborării, în spiritul cadrului

general stabilit de prezenta ordonanţă.�

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

alin.(1) oferă prilejul unei colaborări libere, directe şi descentralizate cu

respectarea priorităţilor locale.
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Supus la vot art.5 reformulat a fost adoptat în unanimitate.

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

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile

de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice

locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice, care este

adoptat în unanimitate.

În continuare, comisia , în prezenţa distinsului invitat domnul Ovidiu

Ianculescu, secretar de stat în Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, a luat în

dezbatere proiectul de Lege privind calitatea apei ( procedură de urgenţă),

înscris pe ordinea de zi  la punctul 3.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă cuvântul

invitatului pentru a expune punctul de vedere al Ministerului Apelor şi Protecţiei

Mediului asupra proiectului de lege.

Dl.Ovidiu Ianculescu precizează că iniţiatorul acestui proiect este

Ministerul Sănătăţii şi Familiei, care în elaborarea acestuia a colaborat cu

Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului. Proiectul de lege supus analizei se

aliniază politicii Uniunii  Europene în domeniul apelor destinate consumului

uman, în scopul protejării stării de sănătate a populaţiei, precum şi  al informării

populaţiei asupra calităţii acesteia.

Proiectul de lege este o transpunere a Directivei CEE 98/83 referitoare la

calitatea apei destinate consumului uman, ca urmare a îmbunătăţirii aspectelor

legate de asigurarea calităţii  şi cantităţii corespunzătoare a apei conform

evoluţiei standardelor comunitare, atât din punct de vedere  a parametrilor

chimici şi microbiologici, cât şi a eficientizării metodelor de analiză a

parametrilor de performanţă al acestora.

Domnia sa apreciază că, prin proiectul de lege s-a realizat armonizarea

legislaţiei naţionale în domeniul apei potabile cu reglementările comunitare în
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acest domeniu, întrucât o serie de reglementări europene au fost incluse în

proiectul de lege.

Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului  nu are alte observaţii şi

propuneri la proiectul de lege.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru arată că în comuna Costeşti �

Argeş fiinţează firma �Marco�, cu profil avicol, care deversează permanent

dejecţiile în râul Teleorman. Cantitatea de dejecţii este atât de mare încât a

afectat şi pânza freatică din zonă şi în consecinţă 4 � 5 sate au probleme cu apa

de băut. Autorităţile locale au luat o serie de măsuri legate pe de o parte de

forarea de puţuri de mare adâncime, iar pe de altă parte de sancţionarea (cu

amendă) a celor vinovaţi. Toate aceste măsuri nu au avut efecte pozitive.

Doreşte să cunoască cum se poate stopa această stare de fapt şi dacă proiectul de

lege cuprinde şi asemenea reglementări.

Dl.Ovidiu Ianculescu arată că, proiectul de lege tratează numai aspecte

privind calitatea apei. Referitor la problema prezentată mai sus, domnia sa arată

că asemenea situaţii se întâlnesc în diverse zone ale ţării. Dl.Ovidiu Ianculescu

precizează că se va interesa personal de situaţia apărută la Costeşti, verificând

dacă această firmă are autorizaţie de funcţionare şi aviz  de mediu, urmând a da

un răspuns domnului dep.dr.Constantin Florentin Moraru .

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei face o serie de observaţii punctuale asupra

proiectului de lege. Astfel art.3 alin.(2)prevede că este exceptată de la

prevederile prezentei legi "�apa de băut pentru armată"� Doreşte să cunoască ce

se înţelege prin această sintagmă.

 Dl.Ovidiu Ianculescu arată că, este vorba despre apa de băut pentru

militarii din campanie, care este colectată din diverse surse ( robinete, izvoare

subterane) şi este stocată în recipiente pentru o perioadă de 3 zile, timp în care

îşi schimbă calităţile organoleptice dar nu are influenţă asupra stării de sănătate.
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Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei consideră că această prevedere nu este corectă,

întrucât trebuie supusă analizelor fizico-chimice şi microbiologice şi apa stocată

în recipiente.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan susţine afirmaţia antevorbitorului său şi

propune eliminarea sintagmei � cum ar fi apa de băut pentru armată.�

Supus la vot acest amendament este adoptat în unanimitate.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei  arată că proiectul de lege conţine prea multe

exceptări. În continuare se referă la art.6 alin.(2) care conţine prevederi

referitoare la respectarea parametrilor fizico-chimici şi microbiologici la

sistemul de distribuţie interioară a clădirilor. În situaţia în care valorile stabilite

nu corespund producătorul şi/sau distribuitorul se face vinovat  în anumite

cazuri ( de ex. în situaţia în care apa este furnizată în restaurante, şcoli, spitale

etc.) ceea ce este nefiresc , deoarece nu aceştia răspund de defecţiunile din

interiorul clădirilor.

Domnul Ovidiu Ianculescu precizează că, la art. 6 alin.(2) prevederile

arată că numai în aceste  cazuri producătorul şi/sau distribuitorul se face vinovat.

Doamna dep.Constanţa Popa  propune ca la art.6 alin.(3) cuvântul

�parametrice� să se înlocuiască cu �parametrilor�.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei consideră că la art.7 alin.(3) trebuie eliminată

sintagma � îndeosebi a dezinfecţiei� deoarece dezinfecţia reprezintă treapta

finală a procesului tehnologic.

Dl.Ovidiu Ianculescu precizează că , în cazul reţelelor de distribuţie foarte

mari şi/sau ramificate, se introduce clor şi în reţea nu numai în procesul

tehnologic.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei consideră că textul art.8 alin.(6) nu este corect,

întrucât nerespectarea valorilor parametrilor fizico-chimici şi microbiologici

pentru apa potabilă reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei. În consecinţă

prevederile acestui alineat privind analiza de către autorităţile de sănătate
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publică, dacă această neconformare reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei

este o aberaţie.

Dl.Ovidiu Ianculescu arată că prin transpunerea Directivei Europene

valorile parametrilor sunt mai mici decât acelea cu care lucrează România.

Datorită sistemului învechit al sistemului de distribuţie a apei, valorile cuprinse

în Directiva Europeană nu pot fi aplicate în totalitate şi, în consecinţă,

autorităţile, în situaţii ca cea prezentată mai sus, trebuie să intervină.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei apreciază că, Capitolul V cuprinde prea multe

derogări, a căror modalităţi de obţinere şi desfăşurare sunt prezentate foarte

complicat şi neclar.

Astfel, la art.9 alin.(7) autorităţile de sănătate publică judeţene sunt

obligate să informeze Ministerul Sănătăţii şi Familiei , în termen de 60 de zile

asupra derogărilor referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apă

potabilă care furnizează mau mult de 1.000 m3 în medie pe zi. Domnia sa arată

că este vorba despre anunaţrea unei derogări care a fost dată anterior şi ca

urmare nu consideră necesară această prevedere.

Dl.Ovidiu Ianculescu arată că Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului nu

are atribuţii în acest sens, însă face precizarea că alin.(7) vine în completarea

alin.(3) din acelaşi articol.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată că la anexa 1 în tabelele 1 A şi B nu este

trecut numărul de Escherichia coli.

Dl.Ovidiu Ianculescu arată că valoarea maximă admisă, conform

directivelor europene este zero.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată că titlul tabelului 3 de la anexa 1

�Parametrii indicatori� este incorect, întrucât parametrul este o valoare care se

măsoară iar la rubrica valori este trecută şi sintagma �nici o modificare

anormală�.

Dl.Ovidiu Ianculescu arată că tabelele au fost preluate din Directiva

Europeană.
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că la începutul anexei nr.1 se precizează

că în tabele sunt trecute valori ale concentraţiilor maxime admise.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei consideră că este vorba de indicatori şi nu

parametrii.

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

tabelului 3 să se modifice astfel: �Indicatori�.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată că la anexa nr.3 nu este prevăzut numărul

de colonii pentru Pseudomonas aeruginosa.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan întreabă dacă este corectă sintagma � parametrii

de calitate sunt microbiologici, chimici şi indicatori�, aşa cum este prevăzut la

începutul anexei nr.1.

Dl.Ovidiu Ianculescu arată că sintagma este conformă cu Directiva

Europeană.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan apreciază că proiectul de lege cuprinde o serie

de derogări şi excepţii, lucru nedorit pentru o lege specială. Domnia sa explică

acest lucru prin vechimea sistemului de distribuţie a apei care nu permite

obţinerea unor valori corespunzătoare STAS-urilor. O asemenea situaţie se

întâlneşte şi în judeţul Timiş.

Dl.Ovidiu Ianculescu arată că, din cauza reţelelor de distribuţie foarte

vechi, apar defecţiuni care nu permit obţinerea de apă pentru consumul uman la

parametrii corespunzători.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan consideră că proiectul de lege trebuie adoptat.

Referitor la sancţiuni domnia sa apreciază că acestea sunt prea puţine, însă sunt

în completarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/1999 privind stabilirea şi

sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică.

Doamna dep.Constanţa Popa întreabă care este scopul acestui proiect de

lege care are foarte multe articole evazive şi neclare.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că această lege

este cerută de Uniunea Europeană . În continuare, domnia sa apreciază că
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proiectul de lege poate fi îmbunătăţit, de exemplu la art.4 lit.a) se poate elimina

sintagma � de orice fel� deoarece o apă potabilă curată şi sanogenă,conform

STAS-ului conţine un număr de microorganisme sau o concentraţie de

substanţe; referitor la derogări arată că, pe viitor, prin înlocuirea sistemului de

conducte pentru distribuţia apei pentru consumul uman aceste derogări, nu vor

mai fi necesare.

Referitor la art.3 lit.b) dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

apreciază că textul acestei litere, care cuprinde prevederi referitoare la

neaplicarea dispoziţiilor prezentei legi la apa potabilă care provine de la

producătorul de apă individual, trebuie eliminat. În această categorie intră şi

fântânile care, în multe cazuri, se construiesc fără respectarea Ordonanţei

Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea

şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică.

Mai concret, s-a constatat că o serie de  fântâni au fost construite lângă latrine,

ceea ce influenţează calitatea apei.

Domnia sa consideră că  apa de consum uman, indiferent de sursa din care

provine trebuie controlată din punct de vedere fizico-chimic şi microbiologic şi

în consecinţă textul art.3 lit.b) nu poate fi o excepţie.

Dl.Ovidiu Ianculescu precizează că este vorba despre fântâna care se

găseşte în curtea unui proprietar.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că până în

prezent, aceste fântâni erau verificate din punct de vedere igienico-sanitar.

Referitor la puţurile de apă  amplasate pe stradă mai ales în zonele de munte ,

domnia sa arată că şi acestea trebuie controlate din punct de vedere igienico-

sanitar.

Dl.Ovidiu Ianculescu este de acord cu antevorbitorul său.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  este de acord cu propunerea de eliminare a

art.3 lit.b) .
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Dl.dep.Petre Naidin arată că proiectul de lege nu prevede surse de

finanţare pentru remedierea sistemului de distribuţie a apei potabile.

Dl.Ovidiu Ianculescu arată că proiectul de lege nu tratează acest aspect.

Dl.dep.Petre Naidin arătând că proiectul de lege are girul Guvernului,

propune ca în cuprinsul legii să se introducă un text prin care să se prevadă

surse de finanţare pentru remedierea sistemului de distribuţie a apei potabile, în

programul care se află în faza de finalizare la Ministerul Apelor şi Protecţiei

Mediului.

Dl.Ovidiu Ianculescu arată că Ministerul Administraţiei Publice are un

program în care se prevede luarea de măsuri pentru asigurarea parametrilor de

calitate a apei produse şi distribuite prin sisteme publice, până în anul 2020.

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

suficient numai angajamentul Ministerului Administraţiei Publice .

Domnia sa este de acord cu propunerea prezentată de către dl.dep.Petre

Naidin şi subliniază că prezentul proiect de lege trebuie să prevadă un termen

limită. Domnia sa propune următorul amendament: �După intrarea în vigoare a

legii, în termen de 30 de zile, Ministerul Administraţiei Publice va supune

Guvernului, spre aprobare,  programul care cuprinde măsuri pentru refacerea

sistemului public de conducte şi pentru respectarea parametrilor de calitate a

apei potabile distribuite prin sisteme publice, precum şi suma alocată.�

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan subliniind că pentru integrarea României în

Uniunea Europeană este necesar să se încheie şi capitolul �Calitatea apei�

consideră că legea trebuie adoptată chiar cu unele compromisuri.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei propune ca proiectul de lege să fie retrimis la

iniţiator, întrucât cuprinde o serie de prevederi neclare, derogări şi excepţii care

nu duc la îmbunătăţirea calităţii apei.

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

legea trebuie îmbunătăţită şi propune comisiei  amânarea dezbaterilor, pentru a

da posibilitatea fiecărui membru al comisiei să înainteze amendamente scrise .
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Domnia sa subliniază că în şedinţa de astăzi s-au conturat o serie de

amendamente precum:

- eliminarea sintagmei � cum ar fi apa de băut pentru armată� de la

art.3 alin.(2) lit.a) ;

- eliminarea lit.b) de la art.3 alin.(2);

- modificarea  titlului tabelului 3 , anexa 1;

- înlocuirea  sintagmei � nici o modificare anormală� cu valoarea �0�

din tabelul 3, anexa 1;

- introducerea în prezentul proiect de lege a unui articol care să

prevadă că  �După intrarea în vigoare a legii, în termen de 30 de zile, Ministerul

Administraţiei Publice va supune Guvernului, spre aprobare,  programul care

cuprinde măsuri pentru refacerea sistemului public de conducte şi pentru

respectarea parametrilor de calitate a apei potabile distribuite prin sisteme

publice, precum şi suma alocată.�

Punctele 4 şi 5 din ordinea de zi, dezbaterile asupra proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/1998 privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului ,

respectiv dezbaterile  asupra  proiectului Legii drepturilor pacientului au fost

amânate pentru următoarea şedinţă.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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