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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 5.04.2000 între orele 9,00 – 13,00 având următoarea ordine de zi: 
1. Discutarea şi avizarea  (sesizare în fond împreună cu 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic) a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.50/2000 privind măsurile de colaborare între Ministerul Sănătăţii şi 
autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din 
domeniul sănătăţii. 

În urma discuţiilor asupra punctului de vedere al Comisiei 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, 
comisia a hotărât ca discuţiile să se axeze pe amendamentele propuse de 
către cealaltă comisie sesizată în fond. Astfel la art.1 (2) se pune accent 
pe elaborarea programelor comune de către primar, ca for de execuţie şi 
direcţiile de sănătate publică. Programele astfel elaborate se supun 
aprobării consiliilor locale. 

Comisia pentru sănătate şi familie consideră că art.1 (2) din 
ordonanţă este acoperitor şi în concordanţă cu art.1 (1). 

La art.3, comisia a acceptat reformularea textului 
preambulului propusă de către Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Comisia a hotărât ca în textul art.3 lit.c) şi lit.d) să se 
introducă şi activitatea de control a depozitării deşeurilor şi respectiv de 



dezinsecţii deoarece acestea reprezintă activităţi importante pentru 
asigurarea condiţiilor igienico-sanitare de mediu. 

Comisia a hotărât reformularea art.3 lit.f), în sensul 
prevenirii şi combaterii pericolelor provocate de animale, prinderea şi 
neutralizarea câinilor vagabonzi, având ca motivaţie numărul mare de 
vaccinări antirabice efectuate în anul 1999. Neutralizarea acestora 
reprezintă singura soluţie viabilă. 

În continuare, comisia a hotărât ca interzicerea creşterii 
animalelor, cu excepţie celor de apartament, să se aplice numai în zonele 
urbane centrale, având ca motivaţie apariţia unor focare de epidemie în 
zonele dens populate. 

Asupra celorlalte articole au fost propuse amendamente 
privind introducerea în textul acestora şi a activităţii de control asupra 
bunei funcţionări a pieţelor, târgurilor, a locurilor şi parcurilor de 
distracţii, în vederea prevenirii pericolelor pentru sănătatea populaţiei. 

Votul asupra articolelor precum şi votul final se va acorda în 
şedinţa din 12.03.2000 după şedinţa comună a celor două comisii sesizate 
în fond cu dezbaterea şi avizarea acestui proiect. 

La lucrările comisiei au participat toţi cei 14 deputaţi. 
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