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 La lucrările comisiei din 22.12.2005 sunt prezenţi 17 deputaţi. 

 Lucrările comisiei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei . 

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.140/2005 privind măsurile ce se 

aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare ( PLX 602/2005), în 

comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice. 

2. Diverse. 

3. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.140/2005 privind măsurile ce se 

aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare ( PLX 602/2005), adoptată 
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de către Senat în şedinţa din 24 noiembrie 2005, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , 

influenţa aviară reprezintă o mare ameninţare pentru sănătatea publică. 

Prin efectele ei asupra aviculturii poate produce pagube importante, în 

situaţia manifestării ei fiind necesară exterminarea întregii populaţii în 

care aceasta a fost depistată. Din aceste motive gripa aviară este inclusă 

în lista Oficiului internaţional de epitzootii printre cele mai periculoase 16 

boli ale animalelor. 

Transmiterea bolii se face prin contact direct cu păsările infectate, 

cu hrana, apa sau echipamentele contaminate. 

Păsările sălbatice şi, în special cele de apă, constituie principala 

sursă de virusuri pentru influenţa aviară. De la acestea se realizează 

infectarea păsărilor domestice prin contact direct sau indirect. 

Începutul migraţiei de toamnă a păsărilor, în special a celor de apă, 

cu tranzitarea părţii de sud-est a teritoriului României, respectiv Delta 

Dunării şi judeţele Vaslui, Vrancea, Galaţi, Brăila, Tulcea, Constanţa, 

ialomiţa şi Călăraşi, din ţări în care evoluează influenţa aviară precum 

Rusia şi Kazakhstan, constituie factori determinanţi pentru intensificarea 

măsurilor de prevenire a influenţei aviare în România. 

Măsurile necesare a fi luate ca urmare a suspiciunii de influenţă 

aviară pe teritoriul României trebuie să fie stabilite şi aplicate în mod 

unitar şi coerent de către autorităţile competente ale statului. 

În prezent , boala a fost depistată şi evoluează în 15 ţări. Extinderea 

influenţei aviare şi în România cu posibilitate de răspândire şi în ţările din 

Uniunea Europeană, reprezintă un pericol grav şi iminent care impune 

adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Referindu-se la titlul ordonanţei de urgenţă, dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei menţionează că textul adoptat de către Senat 
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este corect deoarece termenul de influenţă/gripă se defineşte, în context, 

ca fiind aceeaşi afecţiune virotică la animale cât şi la om. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan 

şi dl.dep.dr.Nechita Aurel . 

Cu unanimitate de voturi, comisia a aprobat titlul ordonanţei de 

urgenţă în forma adoptată de către Senat. 

La art.1 din ordonanţa de urgenţă se prevede că, având în vedere 

situaţia epidemiologică internaţională a influenţei aviare şi suspiciunea de 

influenţă aviară pe teritoriul României se vor intensifica acţiunile de 

supraveghere a păsărilor sălbatice şi domestice prin examene clinice, 

anatomo-patologice şi de laborator. 

Asupra art.1 din ordonanţa de urgenţă nu sunt formulate observaţii, 

comisia a probând , în unanimitate, textul din ordonanţă. 

După cum arată dl.dep.dr.Bonis Istvan textul alin.(1) al art.2 a fost 

modificat, de către Senat, în concordanţă cu utilizarea termenului de 

influenţă/gripă. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că 

observaţia este corectă iar textul alin.(1) al art.2 în forma adoptată de 

către Senat, se află în corelare cu titlul şi cuprinsul ordonanţei de urgenţă. 

Astfel, comisia a aprobat, în unanimitate, textul alin.(2) al art.2 în 

forma adoptată de către Senat. 

După alin.(1) al art.2, Senatul a adoptat introducerea unui nou text 

ca alin.(11). 

În opinia dl.dep.dr.Paveliu Sorin se impune introducerea în 

oronanţa de urgenţă a definiţiei termenului de influenţă/gripă. Domnia sa 

se pronunţă pentru textul alin.(11) în forma adoptată de către Senat. 

Aceeaşi opinie este exprimată şi de către dl.dep.Movilă Petre . 

Cu unanimitate de voturi, comisia a aprobat textul alin.(11) al art.2 

în forma adoptată de către Senat. 
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La alin.(2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă se prevede că Ministerul 

Sănătăţii are obligaţia de a asigura stocurile de medicamente necesare 

eventualelor tratamente curative, precum şi a vaccinului necesar 

vaccinării antigripale umane. De asemenea, autorităţile publice au 

obligaţia să asigure neutralizarea tuturor deşeurilor de origine animală. 

Aceste obligaţii trebuie respectate cu stricteţe, subliniază 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei pentru a se evita situaţii 

dramatice ca şi în cazul epidemiei de rujeolă în care, din neglijenţa 

autorităţilor sanitare de a efectua la timp vaccinările, au decedat foarte 

mulţi copii au decedat .  Domnia sa consideră că prevederile alin.(2) şi (3) 

ale art.2 din ordonanţă sunt necesare. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.dr.Dida Corneliu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, textele alin.(2) şi (3) ale art.2 în 

forma din ordonanţă. 

La art.2, Senatul a aprobat ca, după alin.(3),  să se introducă un nou 

text , ca alin.(4) , prin care se prevede obligativitatea vaccinării 

antigripale pentru populaţia din unităţile administrativ-teritoriale în care 

s-a constatat existenţa gripei aviare. 

Aceste prevederi constituie esenţa legii, subliniază 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . Ministerul Sănătăţii 

trebuie să-şi asume această responsabilitate. Domnia sa se pronunţă 

pentru textul alin.(4) în forma adoptată de către Senat. 

Populaţia la risc, arată dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu , trebuie să 

fie ţinută sub strictă supraveghere epidemiologică, permanent şi să fie 

supusă vaccinării antigripale obligatorii. Şi domnia sa este de acord cu 

textul propus de către Senat. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, textul alin.(4) în forma adoptată 

de către Senat. 
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La art.3, partea introductivă a alin.(1) a fost modificată de către 

Senat în conformitate cu reformularea titlului ordonanţei de urgenţă. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, partea introductivă a alin.(1) a 

art.3,  în forma adoptată de către Senat. 

Asupra lit.a) şi b) ale alin.(1) al art.3 nu sunt formulate observaţii, 

textele fiind aprobate, în unanimitate, în forma din ordonanţă. 

Referindu-se la textul alin.(2) al art.3 dl.dep.dr.Luchian Ion 

consideră că reformularea adoptată de către Senat este mai corectă şi mai 

completă. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.dr.Câmpanu 

Liviu. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, textul alin.(2) al art.3 în forma 

adoptată de către Senat. 

Asupra alin.(3) şi (4) ale art.3 nu au fost formulate observaţii, 

textele fiind aprobate, în unanimitate, în forma din ordonanţă. 

De asemenea, art.4 şi 5 sunt aprobate, în unanimitate, în forma din 

ordonanţă. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor 

adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a 

suspiciunii influenţei aviare ( PLX 602/2005), în forma înaintată de către 

Senat. 

 

La punctul doi al ordinii de zi „Diverse” , comisia a hotărât , în 

unanimitate, să-şi desfăşoare şedinţele în perioada vacanţei parlamentare,  

24 – 27.01.2006, după următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de 
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Acreditare a Spitalelor (PLX 608/2005). 

2. Dezbateri asupra propunerii legislative privind completarea 

Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu 

destinaţia de cabinete medicale ( Plx 580/2005). 

3. Dezbateri asupra  propunerii legislative „Legea asistenţei 

medicale de urgenţă” ( Plx 671/2004). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru abrogarea 

unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, 

comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru 

combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi 

silvicultură ( PLX 621/2005). 

5. Diverse. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe ordinea de zi a comisiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
  

 
 


