Parlamentul României
Camera Deputaţilor
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Bucureşti, 04.05.2001
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PROCES VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 04.05.2001
La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent motivat 1
deputat, doamna dep.dr.Daniela Bartoş.
Lucrările comisiei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,
preşedintele comisiei .
Comisia a adoptat cu 13 voturi pentru, 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.
La punctul nr.1 al ordinii de zi , s-au continuat dezbaterile 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.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, cap.V
cuprinde contravenţii 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. Deoarece
aceste contravenţii se referă la unităţile de folosinţă publică, domnia sa
propune mărirea cuantumului amenzilor la art.12 – 14.
Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată că, la art.12 lit.a) – d) se face referire
la admiterea accesului unui număr de persoane mai mare decât permite
capacitatea proiectată în sălile unităţilor în care se desfăşoară activităţi
recreativ-culturale, la neafişarea la loc vizibil a măsurilor de igienă, sau lipsa
de supraveghere a acestor măsuri de către cei care exploatează bazinele de
înot.
Domnia sa consideră că se impune cunoaşterea şi respectarea de către
potenţialii contravenienţi a normelor de igienă în vigoare, în special în cazul
utilizării bazinelor de înot, a căror exploatare, în prezent, este deficitară. În
foarte multe cazuri nu se face dezinfecţia acestora, apa este schimbată o dată
pe lună, în timp ce normele privind aplicarea regulilor de igienă prevăd
schimbarea apei la 2 zile.
Pe baza motivaţiilor de mai sus, dl.dep.dr.Ludovic Abiţei propune
mărirea amenzilor de la 1 – 5 milioane lei la 3 – 15 milioane lei.
Doamna dep.dr.Ana Florea arată că, în prezent nu sunt respectate
regulile de igienă nici în perimetrul din jurul bazinelor de înot, ceea ce a
condus la o serie de îmbolnăviri. Domnia sa susţine propunerea
antevorbitorului său.
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Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru arată că s-au înregistrat
infecţii cu germeni patogeni, la o serie de bazine de înot din principalele
oraşe ale ţării, datorită nespălării şi dezinfectării bazinelor. Este de acord cu
mărirea amenzilor pentru că în acest fel, se descurajează potenţialii
contravenienţi.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că, la
acest articol, mărirea cuantumului amenzilor este justificată, deoarece
nedotarea cu săpun, prosoape etc. a grupurilor sanitare şi neîntreţinerea
acestora prin spălare şi dezinfectare, duce la apariţia a o serie de infecţii şi
boli.
Supus la vot acest amendament, de mărire a cuantumului amenzilor de
la 1 - 5 milioane lei la 3 – 15 milioane lei, este acceptat în unanimitate.
La art.13 dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus mărirea amenzilor de la
2 – 10 milioane lei la 4 – 20 milioane lei, deoarece numai în acest mod
furnizorii de servicii de igienă personală ( frizerie, coafură, băi publice) sunt
descurajaţi de a nu respecta normele de igienă privind asigurarea lenjeriei
curate pentru fiecare persoană.
Totodată domnia sa consideră că, în cadrul acţiunilor de inspecţie
sanitară s-a constatat că, o serie de proprietari sau administratori, nu asigură
întreţinerea în stare de funcţionare şi de curăţenie a instalaţiilor interioare de
distribuţie a apei potabile şi de evacuare a apelor uzate din unităţile de
utilitate publică.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, încadrarea
în rândul contravenţiilor a nerespectării normelor de igienă, în cazul acestor
unităţi, a crescut foarte mult în ultimul timp.
Supus la vot acest amendament a fost admis.
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Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus ca la art.13 lit.a) sintagma “a
lenjeriei fierte” să se înlocuiască cu sintagma “a lenjeriei curăţate,
dezinfectate….”, deoarece s-a constatat că, o serie de furnizori de servicii de
igienă personală, nu au posibilitatea de a fierbe lenjeria ( ex.prosoape). Pe de
altă parte, în normele de aplicare a Legii nr.108/1999 nu este prevăzută
perioada de fierbere, omisiune care conduce la efectuarea actului de fierbere
într-un timp minim, insuficient pentru distrugerea microbilor de pe lenjerie.
Supus la vot acest amendament este admis.
Asupra art.13 lit. b) – g) nu s-au făcut intervenţii.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus ca, la
art.13, pentru o examinare corectă a lit.h), sintagma “în numărul” să se
înlocuiască cu sintagma “conform numărului….”.
Doamna dep.Popa Constanţa a propus ca la art.13 lit.j) după sintagma
“părului sau unghiilor şi nesterilizarea” să se introducă sintagma “prin
căldură umedă sub presiune (autoclavare)”, deoarece în multe unităţi de
frizerie, coafură, în special manichiură şi pedichiură, pentru instrumentarul
folosit la persoanele care suferă de boli transmisibile ale pielii părului sau
unghiilor, nu este suficientă metoda sterilizării uscate. Autoclavarea dă
rezultate foarte bune.
Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei nu este de acord cu propunerea doamnei
dep.Popa Constanţa. Domnia sa arată că această metodă de autoclavare
impune o amenajare specială a spaţiului. Totodată, în prezent, se folosesc o
serie de metode uscate de sterilizare foarte eficiente ( cu ozon, UV sau
pupinel).
Supus la vot art.13 lit.j) a fost acceptat în varianta prevăzută în
Ordonanţei Guvernului nr.108/1999 .
Asupra art.13 lit.k) nu s-au făcut intervenţii.
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Dl.dep.dr.Ion Luchian a propus ca la art.13 lit.l) ca după sintagma
“pedichiură,cosmetică” să se introducă sintagma “sterilizare prealabilă prin
căldură umedă sub presiune”. Domnia sa consideră că, în felul acesta se
micşorează riscul de răspândire a unor boli transmisibile. De asemenea,
consideră că se impune legiferarea obligativităţii utilizării, în unităţile
prevăzute în textul lit.l), a metodelor moderne, eficiente de sterilizare a
instrumentarului sanitar.
Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei consideră că, acceptarea acestui amendament
vine în contradicţie cu art.13 lit.j) care a fost acceptat de comisie. Aşa cum a
arătat anterior sunt şi alte metode moderne, eficiente de sterilizare care nu
necesită amenajări speciale. Domnia sa propune înlocuirea cuvântului
“dezinfecţie” cu cuvântul “sterilizare”.
Asupra art.13 lit.m) – p) nu au fost intervenţii.
La art.14 dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus mărirea cuantumului
amenzilor de la 3 – 15 milioane lei la 5 – 20 milioane lei, deoarece
prevederile acestui articol sunt foarte importante pentru sănătatea populaţiei.
Ele se referă la utilizarea apei pentru stranduri, spălătorii, băi publice, băi şi
cu dotarea cu anexe sanitare în unităţile de folosinţă publică.
Şi acest amendament a fost admis.
La art.15 dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus mărirea amenzilor de la 1
– 5 milioane lei la 3 – 15 milioane lei, pentru a determina respectarea
normelor de igienă, prevenind în acest fel izbucniri epidemice în unităţile
sanitare.
Asupra art.15 lit.a) – d ) nu au fost intervenţii.
La art.15 lit.e) dl.dep.dr.Ludovic Abiţei

propune reformularea

acestuia, astfel “neasigurarea funcţionării sistemului de încălzire în vederea
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asigurării confortului termic al bolnavilor, potrivit cu nevoile lor specifice”,
deoarece formularea din Ordonanţa Guvernului nr.108/1999 este neclară.
Acest amendament este admis în unanimitate.
Dl.dep.dr.Ion Luchian

propune ca la art.15 lit.f) să se elimine

prevederile privind colectarea reziduurilor septice în condiţii de siguranţă
deoarece sunt detaliate la art.17.
Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei

nu este de acord cu această propunere,

deoarece la art.13 lit.f) se prevede numai neasigurarea colectării reziduurilor
septice, în timp ce art.17 lit.a) se referă mai mult la spaţii şi dotări necesare
colectării reziduurilor.
Supus la vot, este admis amendamentul propus de dl.dep.dr.Ludovic
Abiţei .
Dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim,

preşedintele

comisiei

propune

introducerea a 3 texte noi ca lit.h), I) şi j) cu următorul cuprins:
h)

neraportarea de către unităţile sanitare a infecţiilor nosocomiale

la direcţiile de sănătate publică teritorială;
i)

neasigurarea echipamentului de protecţie complet pentru

personalul medico-sanitar în conformitate cu normele în vigoare, precum şi
neutilizarea acestuia;
j)

nerespectarea

măsurilor

speciale

instituite

în

situaţii

epidemiologice deosebite.
Consideră că, prin aceste noi texte, se impun unele măsuri mai
eficiente de prevenire a infecţiilor intraspitaliceşti.
Supuse la vot aceste amendamente au fost admise în unanimitate.
Discuţiile asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/1994
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privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă
şi sănătate publică s-au oprit la art.16.
Punctul 2 al ordinii de zi

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 nu a fost abordat, întrucât această ordonanţă
modifică Legea nr.98/1994 numai la art.41, articol care nu a fost luat în
discuţie.

PREŞEDINTE,
ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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