Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/ 185 / 15 mai 2003

PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 14 şi 15.05.2003
La lucrările comisiei din ziua de 14.05.2003 sunt prezenţi 12 deputaţi,
fiind absenţi motivat 2 deputaţi, iar în ziua de 15.05.2003 sunt prezenţi 11
deputaţi fiind absenţi motivat 3 deputaţi.
La lucrările comisiei participă, în calitate de invitat, doamna dr.alexandra
Cucu, director adjunct al Direcţiei de sănătate publică din cadrul Ministerul
Sănătăţii şi Familiei .
Lucrările

şedinţei

din

ziua

de

14.05.2003

sunt

conduse

de

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei .
Comisia a adoptat , în unanimitate, următoarea ordine de zi:
1.

Dezbateri asupra propunerii legislative privind controlul surselor de

apă din mediul rural.
2.

Dezbateri

asupra

propunerii

legislative

privind

consilierea

obligatorie în cazul întreruperii de sarcină.
3.

Alte probleme privind activitatea curentă a comisiei.

În deschiderea lucrărilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele
comisiei a informat comisia privitor la deplasarea delegaţiei Comisiei pentru
sănătate şi familie în Republica Cehă, la invitaţia comisiei de specialitate a
Parlamentului Ceh, în perioada 22 – 24.05.2003. În conformitate cu hotărârea
comisiei din şedinţa din data de 15.10.2002, din delegaţie fac parte următorii
deputaţi: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , dl.dep.farm.Ion
Burnei, doamna dep.Constanţa Popa, doamna dep.dr.Ana Florea, dl.dep.dr.Ion

Luchian şi dl.dep.dr.Ludovic Abiţei . Ulterior, la solicitarea Departamentului
Protocol al Camerei Deputaţilor, privind completarea listei delegaţiei cu încă un
loc, biroul comisiei a propus ca, din componenţa delegaţiei, să facă parte şi
dl.dep.dr.Liviu Dragoş, vicepreşedintele comisiei .
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei mai arată că, doamna
dep.Iulia Pataki, în virtutea relaţiilor de bună colaborare între membrii comisiei
l-a informat cu privire la demersurile care au fost întreprinse la nivelul Biroului
Permanent al Camerei Deputaţilor de către domnul dep.Borbely, liderul
Grupului Parlamentar al UDMR, pentru reprezentarea tuturor formaţiunilor
politice la nivelul acestei delegaţii. În acest sens, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,
preşedintele comisiei , menţionează că s-a adresat, în scris, Biroului Permanent
solicitând retragerea sa de pe lista delegaţiei şi înscrierea, pe aceeaşi listă, a
doamnei dep.Iulia Pataki. La această notă adresată Biroului Permanent a fost
anexată şi copia procesului verbal al şedinţelor comisiei din zilele de 14,15 şi
16.10.2002. Se pare că schimbarea solicitată nu este dorită, mai arată domnia
sa.
Revenind la primul punct al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,
preşedintele comisiei subliniază că, în vederea examinării şi avizării în fond a
propunerii legislative privind controlul surselor de apă din mediul rural ( PL
nr.512/2002) , este necesar să se stabilească termenul limită, până la care se vor
emite Normele de supraveghere sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile,
care urmează să fie elaborate de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei .
În continuare, doamna Alexandra Cucu a prezentat punctul de vedere al
Ministerului Sănătăţii şi Familiei cu privire la această propunere legislativă.
Referitor la propunerea legislativă privind controlul surselor de apă din
mediul rural Ministerul Sănătăţii şi Familiei nu consideră că este oportună o lege
care să cuprindă separat specificaţii privind controlul surselor de apă din mediul
rural, deoarece proiectul de Hotărâre de Guvern privind normele de
supraveghere sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile elaborate de către
Ministerul Sănătăţii şi Familiei cu sprijinul experţilor străini, aflat în proces de
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avizare, cuprinde în capitolul XV, articolele 64 şi 65 ( anexate ) prevederi
referitoare la supravegherea sanitară a fântânilor publice şi private din mediul
rural.
Proiectul abordează într-un cadru unitar şi referiri la calitatea apei,
responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale autorităţilor
teritoriale de sănătate publică privind construirea, întreţinerea, controlul
condiţiilor de igienă şi al calităţii apei din fântânile şi izvoarele publice precum
şi privind modul de avertizare a populaţiei asupra potabilităţii sau nepotabilităţii
apei de fântână.
La propunerea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,
Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să acorde un ultim
termen până la data de 14.06.2003. După expirarea acestui termen , comisia va
trece la examinarea propunerii legislative.
De asemenea, comisia a hotărât să se adreseze în scris Ministerului
Sănătăţii şi Familiei şi să solicite respectarea acestui ultim termen.
Lucrările

şedinţei

din

ziua

de

15.05.2003

sunt

conduse

de

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei .
La punctul al doilea al ordinii de zi , comisia a procedat la continuarea
dezbaterilor asupra propunerii legislative privind consilierea obligatorie în cazul
întreruperii de sarcină.
După cum arată dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei ,
iniţiatorul acestei propuneri legislative este necesar ca, înaintea consilierii, să se
introducă şi prevederi referitoare la educaţia de planificare familiară.
Acelaşi punct de vedere este exprimat şi de către doamna dep.Constanţa
Popa .
Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei nu este de acord ca această consiliere să fie
obligatorie şi se exprimă împotriva propunerii legislative în discuţie.
În replică, dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru subliniază că prezenta
propunere legislativă se situează în spiritul integrării europene.
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei intervine şi arată că
propunerea legislativă are ca principal scop reducerea ratei avorturilor şi
creşterea indicelui de natalitate.
Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei informează că, în urma discuţiilor pe care le-a
purtat în teritoriu, femeile s-au declarat nemulţumite şi îngrijorate de
obligativitatea consilierii în cazul întreruperii de sarcină. Domnia sa a fost rugată
să nu susţină această propunere legislativă şi, în consecinţă, se supune dorinţei
acestor persoane. La ora actuală, femeile manifestă teamă şi reţinere faţă de
această nouă procedură de efectuare a întreruperii de sarcină.
Doamna dep.dr.Ana Florea intervine şi precizează că şi până acum, s-a
procedat în acelaşi mod. Domnia sa se pronunţă pentru adoptarea propunerii
legislative.
Doamna dep.Constanţa Popa este de acord cu adoptarea propunerii
legislative deoarece un control suplimentar asupra medicilor care efectuează
întreruperile de sarcină, se impune ca o necesitate.
În finalul acestor dezbateri, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele
comisiei doreşte să sublinieze că, prezenta propunere legislativă reglementează
obligativitatea unui termen de gândire, de 2 zile, până la efectuarea întreruperii
de sarcină. Femeia trebuie să fie informată înainte pentru a lua o decizie în
cunoştinţă de cauză. Autorităţile trebuie să ţină seama de realităţile din ţară. În
majoritatea ţărilor europene se apelează la contraceptive ca o măsură de
prevenţie a avortului.
Domnia sa opiniază că educaţia de planificare familială va reduce
substanţial numărul de sarcini nedorite şi numărul de avorturi.
Cu 11 voturi pentru şi un vot împotrivă, Comisia pentru sănătate şi familie
a hotărât să înainteze Plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,
propunerea legislativă privind consilierea obligatorie în cazul întreruperii de
sarcină, cu amendamentele care vor face obiectul raportului comisiei.
p.PREŞEDINTE,
DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN
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