
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                   Bucureşti, 28.08.2001
                                                                                          Nr. 716/XVIII/8

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din data de 28.08.2001

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

28.08.2001, între orele 8,30 � 15,00, având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea amendamentelor înaintate comisiei de către

Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în data de 30.07.2001, la proiectul de Lege

privind sănătatea mintală.

2. Dezbaterea şi avizarea asupra proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2001 pentru completarea art.1 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.73/2001 privind scutirea temporară de la

plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import ( procedură de urgenţă).

3. Continuarea dezbaterilor, pe fond, 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 legale de igienă şi sănătate publică.

4. Continuarea dezbaterilor, pe fond, asupra proiectului de Lege

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.103/2000 pentru modificarea Legii

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

igienă şi sănătate.

5. Diverse.
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La primul punct al ordinii de zi  comisia a luat în discuţie amendamentele

la propunerea legislativă privind Legea sănătăţii mintale, înaintate de către

Ministerul Sănătăţii şi Familiei prin adresa nr.DB/6723/23.07.2001.

În urma discuţiilor, comisia a adoptat, în unanimitate, un număr de 4

amendamente. Acestea fac referire la definirea periculozităţii sociale a

pacientului şi la înlocuirea sintagmei �asistenţă medicală şi de îngrijiri de

psihiatrie� cu �servicii medicale şi de îngrijiri de psihiatrie�.

În finalul dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat în

unanimitate, propunerea legislativă privind Legea sănătăţii mintale, cu

amendamentele ce vor face obiectul raportului comisiei.

La punctul al doilea al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere proiectul

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2001

pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.73/2001

privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din

import. Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.73/2001 prin care se scutesc de la plata taxelor vamale medicamentele

antiretrovirale şi reactivii pentru monitorizarea infecţiei HIV/SIDA, în limita

contigentelor tarifare valorice, prezentul proiect de lege completează art.1 cu un

nou aliniat, care stipulează necesitatea administrării contigentului tarifar pe bază

de licenţe eliberate de către Ministerul Afacerilor Externe cu avizul Ministerului

Sănătăţii şi Familiei .

În urma discuţiilor care au relevat funcţionarea, în prezent, a unui astfel de

sistem de administrare a contigentelor tarifare, comisia a hotărât acordarea

avizului favorabil, în forma prezentată de iniţiator.

În continuare s-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea şi

completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la
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normele legale de igienă şi sănătate publică, împreună cu proiectul de Lege

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.103/2000 pentru modificarea Legii

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

igienă şi sănătate. Discuţiile au fost reluate de la articolul 31, din cadrul

capitolului �Contravenţii la normele de igeină privind condiţiile şi procesele de

muncă� la care s-a propus majorarea cuantumului amenzilor de la 10.000.000 �

40.000.000  lei la 30.000.000 � 50.000.000  lei aplicate pentru nerespectarea de

către agenţii economici a condiţiilor de bază materială, absolut necesară

efectuării controlului medical în mediu cu noxe.

La articolul 32, comisia a hotărât majorarea cuantumului amenzilor de la

1.000.000 � 4.000.000 lei la 2.000.000 � 4.000.000 lei la unele contravenţii, în

concordanţă cu gravitatea faptelor comise şi a implicaţiilor asupra sănătăţii

populaţiei.

De asemenea, datorită desfiinţării cabinetelor şcolare, au fost eliminate

unele prevederi care sancţionează cadrele didactice ce motivează absenţele fără

avizul medicului şcolar.

La articolul 33 s-a adoptat mărirea cuantumului amenzilor de la 1.000.000

� 10.000.000 lei la 5.000.000 � 10.000.000 lei şi totodată s-a precizat necesitatea

respectării normelor în vigoare specifice pentru fiecare obiectiv şi a condiţiilor

prevăzute în autorizaţia sanitară de funcţionare.

În cadrul art.34 � 35 sunt cuprinse contravenţii la normele legale de igienă

privind  infestarea cu insecte vectoare şi rozătoare, precum şi la normele privind

regimul pesticidelor.  În acest sens s-a hotărât mărirea amenzilor de la 1.000.000

� 5.000.000 lei la 5.000.000 � 12.000.000 lei, pentru a obliga agenţii economici

şi unităţile prestatoare de servicii de deratizare şi dezinsecţie să aplice ritmic

măsurile de prevenire şi combatere a insectelor şi rozătoarelor vectoare.

În cadrul art.36 � 38 au fost mai bine delimitate şi precizate cazurile în

care se constată şi se aplică contravenţiile la normele de igienă de către ofiţerii şi

subofiţerii de poliţie, primarii şi împuterniciţii acestora.
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La art.41, comisia a adoptat în unanimitate prevederile din proiectul de

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.103/2000 pentru modificarea

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

legale de igienă şi sănătate.

La art.45, comisia a votat în unanimitate un amendament format din 2

aliniate. Astfel, produsele alimentare vor fi oprite de la consumul uman şi

denaturate, iar produsele nealimentare vor fi interzise vânzării.

Art.46 � 50 au fost adoptate în forma prezentată de iniţiator.

Referitor la anexa 1 care cuprinde procesul verbal de constatare a

contravenţiei, comisia a hotărât necesitatea precizării societăţii comerciale de

care aparţine punctul de lucru sancţionat.

În finalul dezbaterilor, comisia a aprobat în unanimitate proiectul de Lege

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea şi

completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la

normele legale de igienă şi sănătate publică şi respingerea proiectului de Lege

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.103/2000 deoarece prevederile

acesteia au fost cuprinse în proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului   nr. 108/1999 care are acelaşi obiect de activitate.

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

comisiei informează că , prin adresa nr.XXIV/4/402 din 22 august 2001

înaintată comisiei de către Departamentul pentru relaţii externe a Camerei

Deputaţilor se solicită punctul de vedere al Comisiei pentru sănătate şi familie

privind vizita în România a unei delegaţii a Comisiei pentru politică socială şi

sănătate a Camerei Deputaţilor din Republica Cehă .

Comisia pentru sănătate şi familie este de acord cu această întrevedere , în

scopul realizării unui schimb de opinii asupra problematicii din domeniul

ocrotirii sănătăţii populaţiei şi asupra unor probleme legate de protecţia socială a

familiei.
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Această acţiune se află pe  linia ascedentă privind contactele permanente

cu factorii responsabili din Comunitatea Europeană în domeniul legislaţiei

sănătăţii şi politicilor sociale.

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

propus, iar comisia a votat în unanimitate ca în ordinea de zi pentru următoarea

şedinţă să fie cuprinse 3 proiecte de legi privind produsele medicamentoase de

uz uman.

Din numărul total al membrilor comisiei ( 14 ) au absentat motivat (1),

după cum urmează: doamna dep.dr.Daniela Bartoş(Grupul Parlamentar al PSD ).

PREŞEDINTE,

DEP.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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