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S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din data de 04.05.2001

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 4

mai 2001, între orele 8,30 � 12,30, având următoarea ordine de zi :

1. 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.

2. 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 publică.

Dezbaterile s-au reluat de la Capitolul V, care cuprinde contravenţii şi

sancţiuni la normele de igienă referitoare la unităţile în care se desfăşoară

activităţi social-culturale, la colectivităţile temporare de muncă sau recreere

şi la unităţile de prestări de servicii către populaţie. Având în vedere
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potenţialul patogen care se creează prin admiterea accesului unui număr de

persoane mai mare decât permite capacitatea proiectată, în sălile în care se

desfăşoară activităţi recreativ-culturale, neafişarea la loc vizibil a măsurilor

de igienă ce trebuiesc respectate de către cei care folosesc bazinele de înot

sau lipsa de supraveghere a respectării acestor măsuri, s-a propus şi comisia

a aprobat majorarea cuantumului amenzilor de la 1 � 5 milioane lei la 3 � 15

milioane lei.

În ultimul timp, în cadrul acţiuilor de inspecţie sanitară s-a constatat

că, o serie de proprietari şi administratori nu asigură întreţinerea în stare de

funcţionare şi de curăţenie a instalaţiilor interioare de distribuire a apei

potabile şi de evacuare a apelor uzate din unităţile de utilitate publică. De

asemenea, unii furnizori de servicii de igienă personală ( frizerie, coafură,

băi publice) nu respectă normele de igienă privind asigurarea lenjeriei curate

şi schimbate pentru fiecare persoană. Comisia a considerat că, în aceste

situaţii, se impune majorarea cuantumului amenzilor de la 2 � 10 milioane

lei la 4 � 20 milioane lei, pentru a descuraja apariţia acestor contravenţii şi

pentru a se reduce riscul de răspândire a unor boli transmisibile.

În continuare, s-au luat în discuţie prevederile referitoare la utilizarea

apei pentru ştranduri, spălătorii, băi publice şi dotarea cu anexe sanitare în

unităţile de folosinţă publică, deosebit de importante pentru asigurarea

sănătăţii populaţiei. Pentru a determina respectarea acestor norme de igienă,

Comisia a hotărât majorarea cuantumului amenzilor, asupra acestor

contravenţii, de la 3 � 15 milioane lei la 5 � 20 milioane lei.

S-a trecut, mai apoi, la discutarea prevederilor Capitolului VI privind

contravenţiile la normele de igienă pentru unităţile sanitare cu paturi.

Pentru a preveni apariţia infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare

cu paturi se are în vedere sancţionarea depăşirii capacităţii de cazare a
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acestor unităţi, a neasigurării spaţiilor pentru izolarea bolnavilor contagioşi,

a neasigurării rezervelor de apă pentru consum uman pentru minim 12 ore

.La acestea se adaugă şi  neasigurarea confortului termic al bolnavilor

internaţi, etc.

Totodată, s-au introdus texte noi cu privire la sancţionarea neraportării

a infecţiilor nosocomiale, a neasigurării echipamentului de protecţie complet

pentru personalul medico-sanitar şi nerespectarea măsurilor speciale

instituite în situaţii epidemiologice deosebite. Pentru toate aceste

contravenţii s-a hotărât majorarea cuantumului amenzilor de la 1 � 5

milioane la 3 � 15 milioane lei.

Discuţiile s-au oprit la art.16 din proiectul de lege, urmând a se relua

la viitoarea şedinţă a comisiei.

Din numărul total al membrilor comisiei (14) a absentat motivat

doamna dep. dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PDSR) .
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