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PROCES VERBAL
al şedinţei comisiei din zilele de 3, 4 şi 5.04.2001

La lucrările comisiei sunt prezenţi 12 deputaţi, fiind absenţi motivat

 3 deputaţi .

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.dr.Liviu Dragoş,

vicepreşedintele comisiei.

Comisia a adoptat cu 12 voturi pentru, următoarea ordine de zi :

1. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.108/1999 pentru modificarea şi

completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea

contravenţiilor la normele de igienă şi sănătate publică (sesizare în fond).

2. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.103/2000 pentru modificarea Legii

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

igienă şi sănătate publică (sesizare în fond).
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În deschiderea lucrărilor, dl.dep.dr.Liviu Dragoş, vicepreşedintele

comisiei arată că, prin Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea

contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică s-au stabilit

atât contravenţiile la normele legale de igienă şi sănătate publică, cât şi

cuantumul amenzilor aplicate în aceste condiţii.

În ultimii ani, s-au produs o serie de modificări legislative importante,

printre care se numără şi intrarea în vigoare a Legii nr.100/1998 privind

asistenţa de sănătate publică. Prin această lege s-au creat direcţiile de

sănătate publică teritoriale, formate prin reorganizarea direcţiilor sanitare şi

a Inspectoratelor de sănătate publică teritoriale.

La aceste schimbări legislative se adaugă şi necesitatea armonizării

legislaţiei româneşti la cea a Uniunii Europene, ceea ce determină

sancţionarea unor noi contravenţii. De exemplu, prin  Ordonanţa Guvernului

nr.108/1999 se sancţionează producătorii şi/sau distribuitorii de apă pentru

consum uman, cei ce utilizează materiale de construcţie, tehnologii de tratare

a produselor, a aparatelor de măsurare, care nu au documentaţii privind

aprobarea Ministerului  Sănătăţii şi Familiei sau nu au instrucţiuni de

utilizare, prevederi care nu se regăsesc în Legea nr.98/1994.

În continuare, dl.dep.dr.Liviu Dragoş, vicepreşedintele comisiei arată

că, Legea nr.98/1994 a suferit unele modificări şi prin Ordonanţa Guvernului

nr.103/2000. În acest sens, menţionează că, s-a propus eliminarea art.3 lit.e)

din Legea nr.98/1994 referitor la sancţionarea creşterii animalelor şi

păsărilor în zonele locuite la distanţe mai mici de 50 m de vecinătăţi,

deoarece această distanţă nu poate fi respectată, în special în mediu rural

unde, prin tradiţie, se cresc animale şi păsări.

Doamna dep.dr.Ana Florea arată că, au fost foarte multe sesizări care

au reclamat prevederile acestui articol.
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Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru arată că, modificarea art.39

din Legea nr.98/1994, prin Ordonanţa Guvernului nr.103/2000 este necesară,

deoarece legea nu se referă la faptele considerate contravenţii, care nu

cauzează pagube şi în cazul cărora nu există bunuri supuse confiscării. Prin

Ordonanţa Guvernului nr.103/2000 se introduce un text care face referire la

Legea nr.32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, care

permite plata pe loc sau în termen de 48 de ore a sumei, reprezentând

jumătate din minimul amenzii prevăzută de lege pentru fapta săvârşită. De

asemenea, amenzile pot fi înscrise cumulat în acelaşi proces verbal de

constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată că, modificările aduse Legii nr.98/1994

prin cele două ordonanţe sunt de natură să determine scăderea numerică a

contestaţiilor împotriva amenzilor contravenţionale aplicate şi creşterea

încasărilor provenite din amenzi, contribuindu-se astfel la creşterea eficienţei

activităţii de inspecţie sanitară.

Astfel, s-a avut în vedere, pe de o parte încadrarea cu mai multă

acurateţe în reglementările generale privind stabilirea şi sancţionarea

contravenţiilor  iar, pe de altă parte, renunţarea la unele prevederi mai puţin

clare.

În continuare, domnia sa arată că, prin Ordonanţa Guvernului

nr.108/1999 cuantumul amenzilor este mai mare, textele articolelor prevăd,

în mod clar, condiţiile în care se sancţionează abaterile de la normele de

igienă şi nominalizează organismele care constată şi aplică sancţiunile.

Un accent se pune asupra sancţionării obiectivelor cu impact asupra

sănătăţii populaţiei, care funcţionează fără autorizaţia sanitară, asupra

folosirii în unităţile sanitare a aparaturii medicale sau a produselor de
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dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare fără a solicita sau nerespecta avizul

sanitar.

De asemenea, neîndeplinirea măsurilor prescrise de direcţia de

sănătate publică teritorială care au ca scop prevenirea şi combaterea bolilor

transmisibile sunt sancţionate cu amenzi până la 30 milioane lei.

Ordonanţa  Guvernului nr.108/1999 cuprinde o serie de prevederi

privind sancţionarea nerespectării distanţelor minime de protecţie sanitară

stabilite prin normele de igienă în vigoare, referitoare la zonele de locuit;

depozitarea necontrolată a reziduurilor solide menajere şi a celor rezultate

din construcţii; nerespectarea condiţiilor igienico-sanitare pentru transportul

şi depozitarea produselor cosmetice.

Doamna dep.dep.Constanţa Popa  arată că, în prezent, calitatea apei

de băut, în multe localităţi, este sub parametrii fizico-chimici şi

microbiologici, ceea ce conduce la apariţia unor epidemii ( ex.localitatea

Călan).

În acest sens, domnia sa consideră ca absolut necesare prevederile din

Ordonanţa Guvernului nr.108/1999 referitoare la sancţionarea cu amenzi

cuprinse între 2 milioane � 10 milioane lei a producătorilor care nu

întocmesc programul de explotare privind întreţinerea şi controlul de calitate

a apei pentru consum îmbuteliată. Acest program de exploatare trebuie să fie

avizat de către direcţia de sănătate publică teritorială. De asemenea

subliniază că, aceleaşi amenzi trebuie aplicate şi în cazul producerii de

avarii, la nivelul staţiilor de tratare a apei şi a reţelelor de distribuţie a

acesteia, care nu sunt anunţate la direcţia de sănătate publică teritorială.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brânzan arată că, un aspect important tratat în

Ordonanţa Guvernului nr.108/1999 se referă la asigurarea dezinfecţiei

eficiente a apei produsă şi/sau distribuită populaţiei ca apă de consum uman,
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exprimată în grade de turbiditate în valoarea bacteriilor coliforme.

Neasigurarea acestui parametru microbiologic se sancţionează cu amenzi

până la 20 milioane de lei, ceea ce reprezintă o descurajare a producătorilor

de apă.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş, vicepreşedintele comisiei consideră că, este

necesar ca această lege să fie finalizată cât mai repede, deoarece amenzile

actuale sunt prea mici, ceea ce determină nerespectarea normelor de igienă şi

sănătate publică de către persoanele fizice şi juridice. În prezent, s-a aplicat

un număr mic de măsuri de suspendare a activităţii unităţilor, la care

condiţiile de funcţionare constituie un risc iminent pentru sănătatea

populaţiei.

În finalul lucrărilor, domnia sa propune ca, pentru zilele de 4 şi 5

aprilie şedinţele comisiei să aibă loc sub forma studiului individual asupra

celor 2 ordonanţe de Guvern. Comisia este de acord cu această propunere.

                                                         PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM


	Comisia pentru Sanatate si Familie		          Bucuresti, 05.04.2001
	PROCES VERBAL


