
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                       Nr. 28/330/ 17  aprilie 2002

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 16 şi 17.04.2002   

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

16 aprilie  a.c., între orele  15,00 � 18,00 şi în ziua de 17 aprilie a.c. între orele

9,00 � 14,00, având următoarea ordine de zi:

1. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA.

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind protecţia

victimelor violenţei în familie.

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.

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru prevenirea şi

combaterea violenţei în familie.

Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei care a propus introducerea unui nou punct pe ordinea de zi
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a şedinţei, ca punctul 6 , care să aibă ca obiect dezbaterea şi avizarea proiectului

de Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Această propunere

este motivată de cererea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de a fi

sesizată în fond, cu proiectul de lege mai sus menţionat, în vederea întocmirii

raportului, cerere care a fost aprobată de către Biroul Permanent al Camerei

Deputaţilor, care a considerat că acest proiect de lege are un  caracter

precumpănitor juridic.

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie nu mai este sesizată în

fond cu acest proiect de lege, ci pentru avizare.

Domnia sa a mai arătat că, în conformitate cu prevederile art.66  alin.(3)

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, proiectul de de Lege pentru prevenirea

şi combaterea violenţei în familie trebuie examinat împreună cu propunerea

legislativă privind protecţia victimelor violenţei în familie, de la punctul 2 al

ordinii de zi , deoarece are  acelaşi obiect de reglementare.

Având în vedere argumentele prezentate de către dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele comisiei , Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în

unanimitate, adăugarea punctului 6 pe ordinea de zi.

La primul punct al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei a arătat că necesitatea promovării propunerii legislative privind

controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA este reală şi rezidă  din

proliferarea, fără precedent, a bolilor cu transmitere sexuală şi SIDA. Plecând de

la acest considerent, domnia sa a subliniat că, sub aspectul conţinutului,

propunerea legislativă trebuie modificată substanţial, punându-se accentul pe

măsurile de prevenire şi combatere a acestor boli. Referitor la prevederile

privind prostituţia, acestea trebuie să se rezume la 1 � 2 articole prin care aceasta

să fie dezincriminată.

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

menţionat că s-a solicitat Ministerului Sănătăţii şi Familiei un punct de vedere
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oficial care să cuprindă propuneri concrete asupra acestei iniţiative legislative.

Domnia sa a recomandat iniţiatorului propunerii legislative să ţină seama de

punctele de vedere oficiale ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Ministerului

de Interne şi de propunerile concrete, rezultate din numeroasele audieri care au

avut loc la comisie şi să reformuleze textul propunerii legislative până la

viitoarea şedinţă a comisiei.

La punctul 2 al ordinii de zi comisia a trecut la examinarea  propunerii

legislative privind protecţia victimelor violenţei în familie şi a proiectului de

Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, prevăzut la punctul 6

al ordinii de zi ,  care au  obiect comun de reglementare.

Violenţa în familie, a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei , prin amploarea şi gravitatea fenomenului în România, a căpătat

aspecte grave încât reclamă, în mod imperios, măsuri legislative şi instituţionale

menite pe de o parte să limiteze fenomenul prin măsuri punitive faţă de agresori,

iar pe de altă parte să vină în sprijinul victimelor acestor violenţe.

Cele două iniţiative legislative încearcă să concretizeze gradul ridicat de

violenţă în familie din societatea românească şi să impună măsuri cu caracter

administrativ , civil şi penal pentru prevenirea şi combaterea fenomenului de

violenţă în familie, fenomen care este supus unei analize atente şi îndelungate

din partea organismelor internaţionale şi europene.

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

reamintit că, în cadrul aceluiaşi domeniu de reglementare, comisia a examinat şi

avizat favorabil , în cadrul şedinţelor din 12 şi 13 martie a.c., propunerea

legislativă privind violenţa în familie, aviz care a fost înaintat Comisiei juridice,

de disciplină şi imunităţi.

În consecinţă, în urma examinării celor două iniţiative legislative aflate în

discuţie la punctele 2 şi 6 din ordinea de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a

hotărât, în unanimitate, avizarea lor favorabilă, urmând ca decizia finală să
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aparţină Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, care este sesizată de fapt şi

de drept cu examinarea şi dezbaterea în fond a celor trei iniţiative legislative şi

care cuprind acelaşi obiect al reglementării.

În continuare, s-a trecut la cel de-al treilea punct al ordinii de zi ,

dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege privind calitatea apei

potabile.

În urma dezbaterii pe articole a proiectului de lege s-au putut desprinde o

serie de amendamente de fond, dintre care menţionăm :

- a fost restrânsă aria excepţiilor de la dispoziţiile prezentei legi, prin

eliminarea prevederilor de la lit.b) a alin.(2) al art.3, deoarece orice sursă de apă

potabilă, indiferent de numărul de consumatori şi de destinaţie, trebuie să fie

corespunzătoare la nivelul indicatorilor de potabilitate, prevăzuţi de lege;

- în situaţiile în care se constată că valorile indicatorilor biologici şi

chimici nu se încadrează în limitele de referinţă, din cauza sistemului de

distribuţie interioară sau a modului de întreţinere a acestuia, se consideră că au

fost îndeplinite obligaţiile ce revin producătorului şi distribuitorului; în aceste

situaţii responsabilitatea revine exclusiv persoanelor fizice sau juridice care au

în administrare reţelele interioare de distribuţie a  apei potabile ( art.6 alin.(2));

- la alin.(1) al art.7, s-a prevăzut că monitorizarea calităţii apei

potabile se asigură de către producător şi distribuitor, în principal, deoarece atât

producătorul cât şi distribuitorul sunt direct răspunzători de calitatea apei

potabile;

- totodată, la alin.(3) al art.7 s-a prevăzut că distribuitorii şi

utilizatorii industriali de apă potabilă, asigură monitorizarea permanentă a

calităţii apei potabile conform unui program specific, care să cuprindă controlul

eficienţei treptelor tehnologice de tratare, punându-se un accent deosebit pe

etapa dezinfecţiei;
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- pentru instituirea unor măsuri ferme de protejare a consumatorilor

de apă potabilă, la alin.(3) al art.8 s-a prevăzut că autorităţile de sănătate publică

vor interzice utilizarea apei potabile, dacă aceasta constituie un pericol pentru

sănătatea umană;

- pentru a asigura o transparenţă a informării consumatorilor asupra

calităţii apei potabile, la alin.(2) al art.11 , s-a prevăzut că Ministerul Sănătăţii şi

Familiei , prin Institutul de Sănătate publică Bucureşti, va întocmi şi publica, o

dată la 3 ani, în termen de 3 luni de la finalizarea perioadei de monitorizare,

Raportul naţional asupra calităţii apei potabile; de asemenea, autorităţile de

sănătate publică teritoriale, împreună cu producătorii şi distribuitorii de apă

potabilă vor întocmi şi publica  anual, în termen de 30 de zile de la finalizarea

perioadei de monitorizare, raportul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti,

privind calitatea apei potabile ( alin.(7) al art.11);

- pentru eficientizarea activităţii de supraveghere a calităţii apei

potabile se consideră că este necesară implicarea Oficiului pentru Protecţia

Consumatorului, care va colabora direct cu autorităţile competente în vederea

respectării Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a

calităţii apei potabile ( text nou);

- pentru a acorda posiblitatea implementării, în timp, a tuturor

metodelor de  analiză privind indicatorii fizico-chimici şi microbiologici ai apei

potabile, prevăzuţi în Directiva CEE 98/83, anexele la prezenta lege pot fi

actualizate, periodic, prin hotărâre a Guvernului.

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a adoptat,

în unanimitate, proiectul de Lege privind calitatea apei potabile, cu

amendamentele prezentate.

La punctul al patrulea al ordinii de zi privind dezbaterea proiectului de

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

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului ,
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dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan

au propus, şi comisia a aprobat în unanimitate, ca la viitoarea şedinţă a comisiei

să fie invitat  domnul prof.dr.Ion Fulga, preşedintele Agenţiei Naţionale a

Medicamentului  şi să se procedeze la dezbaterea pe articole a acestui proiect de

lege.

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

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

PREŞEDINTE,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM


