
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                       Nr. 28/309/ 10  aprilie 2002

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 9 şi 10.04.2002   

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de  9

aprilie  a.c., între orele  14,00 � 18,00 şi în ziua de 10 aprilie a.c. între orele

16,00 � 19,00, având 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.

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.
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În cadrul discuţiilor de la primul punct al ordinii de zi,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  a prezentat un material

documentar, care a fost pus la dispoziţia membrilor comisiei şi care cuprinde

Regulamentul pentru combaterea bolilor venerice în România emis în anul 1933,

Legea sanitară nr.604/1943 şi Legea legalizării prostituţiei din Ungaria.

Domnia sa a subliniat că aceste acte normative reglementează, pe de o

parte, măsurile privind profilaxia bolilor venerice, obligativitatea tratamentului

şi instituirea de sancţiuni aplicabile în domeniu, iar pe de altă parte,

reglementează legalizarea prostituţiei. Este necesar ca şi  documentele

prezentate să fie examinate cu multă atenţie, urmând ca, până la începerea

dezbaterii pe articole, comisia să beneficieze şi de punctul de vedere  oficial al

Ministerului Sănătăţii şi Familiei referitor la propunerea legislativă privind

combaterea bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA.

La cel de-al doilea punct al ordinii de zi au fost examinate propunerile

înaintate de către Ministerul 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.

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

ordonanţa are ca obiect stabilirea cadrului de colaborare,  în domeniul sănătăţii

publice, dintre unităţile teritoriale  subordonate Ministerului Sănătăţii şi Familiei

şi autorităţile administraţiei publice locale, în funcţie de atribuţiile specifice

prevăzute de  lege.

În urma examinării propunerilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei,

precum şi a discuţiilor care au avut loc, comisia a hotărât ca unităţile teritoriale

subordonate Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi autorităţile publice locale să

elaboreze  programe comune, necesare fiecărei comunităţi locale, privind

următoarele domenii de activitate :
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- evaluarea stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu factorii de

mediu ( în concordanţă cu atribuţiile direcţiilor de sănătate publică prevăzute în

Legea nr.100/1998);

- managementul riscurilor pentru sănătatea publică legate de

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

- managementul riscurilor pentru sănătatea publică legate de

colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor menajere;

- dezinfectarea şi deratizarea în teritoriul administrativ respectiv;

- managementul riscurilor pentru sănătatea publică legate de animale

în zona urbană;

- controlul respectării normelor de igienă;

- monitorizarea funcţionării târgurilor, pieţelor, oboarelor şi

parcurilor de distracţii;

- organizarea, conducerea şi coordonarea pregătirii reţelei sanitare

pentru asistenţă sanitară în caz de dezastre, epidemii şi situaţii deosebite;

-  procesul de avizare a funcţionării activităţilor cu impact asupra

sănătăţii publice;

- evaluarea riscurilor reprezentate de locurile de agrement amenajate

sau reamenajate ( ştranduri, bazine naturale, etc.);

- realizarea de investiţii comune pentru spitale şi unităţi sanitare;

- realizarea de consolidări, respectiv reparaţii la spitale şi unităţi

sanitare;

- elaborarea şi implementarea planurilor locale de acţiune pentru

sănătate în relaţie cu mediul;

- elaborarea şi implementarea Agenţiei Locale 21 ;

- avizarea planurilor de dezvoltare regională şi a celor urbanistice;

- elaborarea raportului stării de sănătate a populaţiei;

- informarea publicului privind starea sănătăţii în relaţie cu factorii

de mediu ( conform Legii nr.86/2000);
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- informarea şi implicarea comunităţii locale în activităţile de

prevenire şi promovare a sănătăţii ( conform Legii nr.100/1998);

- furnizarea argumentelor de impact asupra sănătăţii necesare în

fundamentarea proiectelor de solicitare a finanţării pentru rezolvarea priorităţilor

locale ( argumente necesare în analiza de situaţie).

De asemenea, pentru a oferi prilejul unei colaborări libere, directe şi

descentralizate, cu respectarea priorităţilor locale, comisia a hotărât ca, în

termen de 90 de zile de la data  publicării legii de aprobare, autorităţile locale

vor elabora şi semna protocoale de colaborare cu definirea concretă a sarcinilor,

responsabililor şi termenilor colaborării, în spiritul cadrului general stabilit prin

prezenta ordonanţă.

În finalul acestor dezbateri comisia a hotărât, în unanimitate, să supună

spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2000, cu amendamentele prezentate

mai sus.

La cel de-al treilea punct al ordinii de zi , comisia a luat în discuţie

proiectul de Lege privind calitatea apei potabile.

La discuţii a participat, în calitate de invitat, dl.prof.Ovidiu Ianculescu,

secretar de stat în Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului.

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

gradul de accesibilitate al populaţiei la apa potabilă , în cantitate suficientă,

constituie un indicator mondial al nivelului de civilizaţie şi de dezvoltare

durabilă al unei ţări.

Obiectivele fundamentale care stau la baza acestui proiect de lege privind

calitatea apei potabile sunt:

- protejarea stării de sănătate a populaţiei;

- asigurarea unei ape potabile curate şi sanogene;

- asigurarea supravegherii şi controlului calităţii apei potabile;
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- asigurarea informării populaţiei asupra calităţii apei potabile;

- armonizarea normelor de calitate a apei potabile cu Directiva CEE

98/83 cu privire la apa destinată consumului uman.

Unul dintre punctele importante privind aderarea României la Uniunea

Europeană este includerea în Strategia Naţională de Pregătire a Aderării a

programelor de armonizare legislativă privind îmbunătăţirea stării de sănătate a

populaţiei. Directiva CEE 98/83 referitoare la calitatea apei destinate

consumului uman fixează obiectivul urmărit, cuprinde definiţii ale termenilor de

specialitate, prevede caracteristicile apei potabile, măsurile ce trebuie luate

pentru a asigura calitatea acesteia, precum şi derogările care se acordă în unele

cazuri.

În urma luărilor de cuvânt ce au urmat,  în cadrul dezbaterilor generale,

s-au desprins următoarele aspecte principale :

- proiectul de lege în discuţie este absolut necesar şi înglobează, în

acord cu Directiva Europeană CEE 98/83 , mai multe reglementări privind

calitatea apei potabile;

- în proiectul de lege sunt reglementate unele situaţii, care constituie

excepţii de la prevederile legii şi care au impact asupra stării de sănătate a

consumatorilor de apă potabilă (art.3 alin.(2));

- neconformarea, la valorile parametrilor sau la specificaţiile

prevăzute privind calitatea apei potabile, aşa cum sunt prevăzute la art.8 alin.(6)

constituie întotdeauna un risc pentru sănătatea populaţiei ;

- modalitatea de obţinere a derogărilor, prevăzută la Capitolul V, este

neclară, complicată şi lipsită de operativitate;

- la Anexa nr.1, privind parametrii de calitate ai apei potabile,

indicatorii sunt prezentaţi incomplet şi în mod dezordonat;

- la dispoziţiile tranzitorii, este necesar să se introducă prevederi

privind termenul de punere în parametrii normali ai conductelor pentru

transportul apei potabile;
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- la dispoziţii finale, trebuie să se introducă o reglementare prin care

Guvernul să aprobe, în termen de 30 de zile de la publicarea legii, un Program

de măsuri privind refacerea sistemului de conducte pentru distribuţia apei

potabile .

În continuare, s-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege.

Asupra articolului 1 şi 2 n-au fost formulate observaţii, textele fiind

aprobate în forma prezentată de către Senat.

La articolul 3 alin.(2) lit.a), la propunerea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei şi a dl.dep.dr.Ludovic Abiţei, a fost eliminată

exemplificarea �cum ar fi apa de băut pentru armată� pentru o exprimare corectă

şi nediscriminatorie.

De asemenea, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei au propus eliminarea excepţiei de la dispoziţiile

prezentei legi,  prevăzută la lit.b) a alin.(2)  din cuprinsul aceluiaşi articol,

deoarece controlul igienico-sanitar nu se mai poate efectua în aceste cazuri,

punându-se în pericol sănătatea populaţiei.

Referindu-se la textul lit.a) a art.4, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei  şi dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan au propus eliminarea

sintagmei � de orice fel� deoarece, conform STAS-ului, apa potabilă nu poate fi

lipsită complet de  microorganisme, paraziţi sau orice fel de substanţe  .

Asupra articolului 5 nu au fost formulate observaţii, textul fiind aprobat în

forma prezentată de către Senat.

Dezbaterile pe articole s-au oprit la articolul 6.

Din numărul total al membrilor (14) a absentat motivat doamna

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

PREŞEDINTE,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM   


