
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                   Nr. 28/ 140 / 31  martie  2004

BIROULUI PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR,

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2004 pentru completarea art.41

din Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la

normele legale de igienă şi sănătate publică ( PLX nr.71/2004 ) , adoptat de

către Senat în şedinţa din 23 februarie 2004 şi trimis comisiei  pentru examinare,

în fond,  în procedură obişnuită, cu adresa nr.PLX nr.71  din 1 martie 2004.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului

Legislativ.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din

categoria legilor ordinare, în conformitate cu prevederile articolului 76 alineatul

(2) din Constituţia României, republicată.

                     PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM          DEP.FARM.ION BURNEI

sanatate
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R A P O R T
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.5/2004 pentru completarea art.41 din Legea nr.98/1994 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi

sănătate publică
( PLX nr.71/2004 )

1. Cu adresa nr.PLX nr.71  din 1 martie 2004, Comisia pentru sănătate

şi familie a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură

obişnuită, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.5/2004 pentru completarea art.41 din Legea nr.98/1994 privind stabilirea

şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate

publică ( PLX nr.71/2004 ), adoptat de Senat în şedinţa din 23 februarie 2004.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului

Legislativ.

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea

art.41 din Legea nr.98/1994, astfel cum a fost modificată şi completată prin

Ordonanţa Guvernului nr.108/1999, aprobată cu modificări şi completări prin

Legea nr.344/2002 care, în cazul contravenţiilor, nu prevede în mod expres

posibilitatea achitării a jumătate din minimum amenzii.



Această modificare este necesară pentru corelare cu prevederile

Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, care

precizează că, în cel mult 48 ore de la data încheierii procesului verbal de

constatare a contravenţiilor, sub semnătură, contravenientul se poate angaja să

achite jumătate din minimum amenzii prevăzute de actul normativ pentru fapta

săvârşită.

Faţă de cele prezentate mai sus, comisia propune Plenului Camerei

Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare proiectul de lege, în forma înaintată de

Senat , care face obiectul raportului.

2. Proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare , potrivit

prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată.

3. La lucrările comisiei din ziua de 31.03.2004, din totalul de 16

membri, au fost prezenţi 15 deputaţi.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate.

4. Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituţia României, republicată

şi art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, astfel cum a fost modificat prin

Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, este de competenţa decizională a

Camerei Deputaţilor.

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune Plenului

Camerei Deputaţilor admiterea prezentului proiect de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.5/2004 pentru completarea art.41 din Legea

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

igienă şi sănătate publică (PLX nr.71/2004)  , în forma adoptată de către

Senat.

                     PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM          DEP.FARM.ION BURNEI
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