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S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de 14  şi 15.05.2003

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat

lucrările în ziua de 14.05.2003  între orele 8,30 � 14,00,  iar în ziua de

15.05.2003 între orele 8,30 � 12,30  .

La lucrările comisiei participă ca invitaţi doamna dr.Alexandra Cucu,

director adjunct al Direcţiei de sănătate publică.

Lucrările comisiei din ziua de 14.05.2003 sunt conduse de

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, iar cele din 15.05.2003 sunt

conduse de dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei .Comisia a votat

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.

La primul punct al ordinii de zi , la cererea Ministerului Sănătăţii şi

Familiei, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative

privind controlul surselor de apă din mediul rural, întrucât proiectul de Hotărâre

de Guvern privind normele de supraveghere sanitară şi monitorizare a calităţii
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apei potabile elaborat de Ministerul Sănătăţii şi Familiei cu sprijinul experţilor

străini se află în proces de avizare. Acest proiect abordează într-un cadru unitar

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.

În urma dezbaterilor asupra punctului al doilea  al ordinii de zi , comisia a

apreciat că propunerea legislativă reprezintă un câştig pentru sănătatea femeilor,

întrucât atât avortul cât şi abuzul de contraceptive contituie un factor de risc.

Pentru ca legea să fie benefică este necesar ca, informaţiile oferite femeii

însărcinate prin consilierea obligatorie în cazul întreruperii de sarcină să

cuprindă şi metodele de planificare familială şi contracepţie moderne, eficiente

şi lipsite de riscuri, care cu siguranţă vor duce la reducerea numărului de

avorturi la cerere.

În cadrul dezbaterilor pe articole comisia a hotărât să renunţe la gruparea

acestora pe capitole, deoarece propunerea legislativă este de mică întindere.

De asemenea, comisia a votat în unanimitate un număr de 15

amendamente care, atât pentru un plus de rigoare normativă cât şi pentru o

exprimare mai clară şi cuprinzătoare, se referă la reformularea de texte.

Pentru evidenţierea contravenientului şi pentru stabilirea organelor

competente privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, comisia a votat în

unanimitate introducerea a două noi texte  care prevăd că , prin ordin al

ministrului sănătăţii şi familiei , Ministerul Sănătăţii şi Familiei împreună cu

Colegiul Medicilor din România  stabilesc organele împuternicite.

Alte amendamente votate în unanimitate se referă la :

- efectuarea întreruperii de sarcină până la a 14-a săptămână de

sarcină, termen corelat cu reglementarea infracţiunii de avort prevăzută în Codul

Penal ;
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- stabilirea, prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, a

categoriilor de persoane competente să acorde consilierea;

- corelarea termenelor de 60 de zile, de la publicarea prezentei legi în

Monitorul Oficial al României, între elaborarea normelor metodologice care sunt

supuse aprobării Guvernului şi intrarea în vigoare a prezentei legi.

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost adoptată cu 10 voturi pentru şi

unul contra,  urmând ca amendamentele să facă obiectul raportului comisiei.

La punctul 3 al ordinii de zi comisia a discutat detaliile privind

deplasarea, în perioada 22 � 24.05.2003, a delegaţiei formată din 7 deputaţi în

Cehia la invitaţia comisiei de specialitate a Parlamentului Ceh.

La lucrările comisiei din ziua de 14.05.2003 din totalul de 14 deputaţi au

absentat motivat doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) şi

dl.dep.Dan Ionescu (Grupul Parlamentar al PSD )  .

La lucrările comisiei din ziua de 15.05.2003 din totalul de 14 deputaţi au

absentat motivat doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM) şi dl.dep.Dan Ionescu

(Grupul Parlamentar al PSD ).

p.PREŞEDINTE,

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN
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