
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                       Nr. 28/332/ 17  aprilie 2002

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele de 16  şi 17.04.2002   

La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent motivat 1

deputat.

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

preşedintele comisiei .

În deschiderea lucrărilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei   arătă că în şedinţa din 15 aprilie 2002, Biroul Permanent al Camerei

Deputaţilor, la solicitarea Comisiei juridice, disciplină şi imunităţi a hotărât ca

proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea  violenţei  în familie, să fie

trimis spre dezbatere şi avizare în fond la această comisie.

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie nu mai este sesizată în

fond cu acest proiect de lege, ci numai pentru avizare. Deoarece comisia are

înscrisă pe ordinea de zi, la punctul 2, propunerea legislativă privind protecţia

victimelor violenţei în familie, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

propune introducerea, pe ordinea de zi şi a proiectului de Lege pentru prevenirea

şi combaterea violenţei în familie .

Domnia sa a subliniat că, în conformitate cu prevederile art.66  alin.(3)

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, proiectul de de Lege pentru prevenirea
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şi combaterea violenţei în familie trebuie examinat împreună cu propunerea

legislativă privind protecţia victimelor violenţei în familie, de la punctul 2 al

ordinii de zi , deoarece are  acelaşi obiect de reglementare.

Având în vedere argumentele prezentate de către dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele comisiei , Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în

unanimitate,  următoarea ordine de zi:

1. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA.

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind protecţia

victimelor violenţei în familie.

3. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege privind

calitatea apei potabile ( procedură de urgenţă).

4. Dezbaterea  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului .

5. Dezbateri asupra  proiectului Legii drepturilor pacientului.

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru prevenirea şi

combaterea violenţei în familie.

La primul punct al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei  arată că necesitatea promovării propunerii legislative

privind controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA este reală şi

rezidă tocmai din proliferarea fără precedent a bolilor cu transmitere sexuală şi

SIDA. Plecând de la acest considerent, domnia sa apreciază că, sub aspectul

conţinutului, propunerea legislativă trebuie modificată substanţial, punându-se

accentul pe măsurile de prevenire şi combatere a acestor boli. Referitor la

prevederile privind prostituţia, acestea trebuie să se rezume la 1 � 2 articole prin

care să se dezincrimineze prostituţia.
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În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

subliniază că s-a solicitat Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Ministerului de

Interne un punct de vedere oficial, care să cuprindă propuneri concrete asupra

acestei iniţiative legislative.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan consideră că propunerea legislativă trebuie

îmbunătăţită considerabil, punându-se accentul pe importanţa bolilor cu

transmitere sexuală (BTS) şi SIDA şi , în consecinţă, propune ca iniţiatorul să

formuleze o serie de amendamente care comisia  le va lua în discuţie la

următoarea şedinţă .

Doamna dep.Constanţa Popa  este de acord cu propunerea făcută,

arătând că pentru realizarea obiectivului menţionat care impune modificarea cel

puţin a 50 % din propunerea legislativă îi este necesară o perioadă de cel puţin 7

zile.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei recomandă

iniţiatorului ca în reformularea textului propunerii legislative să ţină seama de

propunerile concrete rezultate în urma audierilor care au avut loc, precum şi de

punctele de vedere oficiale ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Ministerului

de Interne.

În continuare,domnia sa  propune comisiei amânarea dezbaterilor pe

articole  pentru următoarea şedinţă de comisie.

Comisia este de acord cu această propunere.

În continuare, comisia a luat în dezbatere propunerea legislativă privind

protecţia victimelor violenţei în familie, înscrisă la punctul 2 al ordinii de zi ,

împreună cu proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în

familie, înscris la punctul 6 al ordinii de zi .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că ambele

iniţiative legislative au ca obiect de reglementare instituirea unui cadru normativ
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în scopul protejării victimelor violenţei în familie, precum şi al prevenirii,

combaterii şi sancţionării faptelor de violenţă în familie.

Domnia sa prezintă pe scurt, cele 2 acte normative.

Propunerea legislativă privind protecţia victimelor violenţei cuprinde 7

capitole care tratează următoarele aspecte :

- măsuri de prevenire şi combatere a fenomenului de violenţă în

familie;

- necesitatea desemnării anumitor persoane care să instrumenteze

cazurile de violenţă în familie;

- înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor de prevenire şi

combatere a violenţei în familie;

- îndrumarea victimei către serviciile de  mediere în scopul protejării

acesteia şi al degrevării instanţelor judecătoreşti de un volum de muncă

suplimentar;

- stabilirea atribuţiilor Poliţiei în cazurile de violenţă în familie;

- introducerea de servicii telefonice de preluare, consiliere şi referire

la apeluri care sesizează cazuri de violenţă în familie;

- dispoziţii speciale privind procedura judiciară.

Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie,

pune accentul pe asigurarea condiţiilor pentru consolidarea familiei şi prevenirea

conflictelor dintre membrii acesteia.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  arată că proiectul de

Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie este structurat în 5

capitole care cuprind prevederi privind:

- asigurarea medierii conflictului între membrii de familie prin

intermediul unui consiliu de familie;

- înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei;

- sprijinirea activităţii consiliilor de familie de către asistenţii

familiali;
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- înfiinţarea centrelor pentru adăpostirea victimelor violenţei în

familie.

Domnia sa este pentru acordarea avizelor  favorabile.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan consideră că, în realizarea obiectivelor mai sus

menţionate un rol important, aşa cum se prevede în cele 2 iniţiative legislative,

revine Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei şi Comisiilor de Prevenire şi

Combatere a Violenţei în Familie  de la nivelul comunităţilor locale.

Totodată, aşa cum arată domnia sa, un accent deosebit s-a pus atât pe

protecţia victimei, prin adăpostirea în centre înfiinţate de către organizaţii

neguvernamentale cât şi pe măsurile de prevenire şi combatere a fenomenului de

violenţă în familie.

În continuare, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  arată că hotărârea Biroului

Permanent al Camerei Deputaţilor de a sesiza Comisia juridică, de disciplină şi

imunităţi spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind protecţia

victimelor violenţei în familie este una corectă, întrucât aceasta are un caracter

precumpănitor juridic. De asemenea, la adoptarea acestei hotărâri s-a avut în

vedere şi faptul că această comisie mai este sesizată, spre dezbatere în fond cu

alte 2 iniţiative legislative şi anume: proiectul de Lege pentru prevenirea şi

combaterea violenţei în familie şi  propunerea legislativă privind violenţa în

familie, care a fost avizată favorabil de către Comisia pentru sănătate şi familie.

Referitor la proiectul de lege aflat în discuţia comisiei, domnia sa arată că

acesta este o nouă formă, substanţial îmbunătăţită,  a propunerii legislative

depusă anterior de către domnul senator Petre Roman şi doamna senator Simona

Marinescu.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  este pentru acordarea avizului favorabil asupra

celor 2 iniţiative legislative, urmând ca decizia finală să aparţină Comisiei

juridice, de disciplină şi imunităţi.
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Întrucât asupra articolelor nu au fost formulate amendamente,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot proiectul de lege

şi propunerea legislativă.

Comisia a hotărât, în unanimitate, acordarea avizului favorabil asupra

proiectului de lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, în forma

înaintată de către Senat şi asupra propunerii legislative privind protecţia

victimelor violenţei în familie, în forma înaintată de către iniţiator.

La punctul 3 al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere, pe articole,

proiectul de Lege privind calitatea apei potabile.

Asupra art.1 nu s-au făcut intervenţii.

Art.2.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei , pentru o exprimare mai clară şi mai corectă, a

propus ca la art.2 lit.a), cuvântul �băut� să se înlocuiască cu sintagma �consumul

uman�. De asemenea, deoarece articolul se referă la originea şi furnizarea

generală a apei, a propus înlocuirea sintagmei �este comercializată în sticle sau

alte recipiente� cu sintagma �în recipienţi autorizaţi�.

În continuare, domnia sa a propus ca pe tot parcursul proiectului de lege

sintagmele �producător/utilizator� şi �sistem de distribuţie/instalaţie interioară�

să se înlocuiască cu sintagmele �producător şi utilizator� respectiv �sistem de

distribuţie sau instalaţie interioară.�

Supuse la vot, amendamentele au fost adoptate în unanimitate.

Art.3.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus reformularea alin.(2) lit.a) astfel: �Apa

destinată exclusiv utilizării, în condiţii speciale, şi care nu influenţează direct

sau indirect sănătatea consumatorilor�. Domnia sa consideră că sintagma �în

condiţii speciale� cuprinde toate categoriile de apă care pot fi exceptate de la

prevederile acestei legi ( de exemplu apa de băut pentru armată).
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Întrucât orice sursă de apă, indiferent de numărul de consumatori şi de

destinaţie trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere calitativ, domnia sa

a propus eliminarea art.3 alin.(2) lit.b).

Supuse la vot amendamentele au fost adoptate în unanimitate.

Art.4.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan a propus ca la art.4 alin.(1) lit.a) sintagma �de

orice fel� să se elimine, întrucât această sintagmă este sinonimă cu cea prevăzută

în acelaşi text şi anume � prin număr sau concentraţie�.

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus ca la art.4 alin.(1)  lit.b) cuvântul

�minime� să se elimine, întrucât tabelele din anexa nr.1 prevăd valori maximale,

deci nu ne putem referi la cerinţe minime. Supus la vot amendamentul a fost

adoptat, în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus ca art.4

alin.(2) să se elimine,  deoarece textul este evaziv şi se referă la o

negaţie.Normele de tehnică legislativă impun ca în elaborarea unei legi să se

formuleze numai texte afirmative.

Şi acest amendament a fost adoptat de comisie.

Art.5.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi dl.dep.dr.Ludovic

Abiţei a propus ca la art.5 alin.(1) şi (2) cuvântul �parametrii� să se înlocuiască

cu cuvântul �indicatorii�, întrucât microorganismele şi substanţele din apă sunt

indicatori şi nu parametrii.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan doreşte să cunoască dacă este corect ca

sintagma �parametrii� să fie înlocuită, în tot cuprinsul legii, cu sintagma

�indicatori�.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei apreciază că este corect, deoarece parametrul

este o valoare măsurabilă şi , în plus, termenul de specialitate folosit este acela

de indicator.
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La  art.5 alin.(2) domnia sa a propus ca sintagma �să satisfacă cel puţin�să

se înlocuiască cu �să respecte�, deoarece valorile privind indicatorii de calitate a

apei trebuie să respecte un regim parametric.

Supuse la vot, cele două amendamente au fost adoptate în unanimitate.

Art.6.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus ca la art.6 alin.(1) şi (2) sintagma

�art.5� să se înlocuiască cu �anexa nr.1�, deoarece art.5 nu prevede care sunt

indicatorii fizico-chimici şi microbiologici, făcând doar o trimitere la anexa nr.1.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus ca

amendament la alin.(2), în finalul textului, sintagma �;în restaurante, şcoli,

spitale, aşezăminte sociale şi culturale� să fie înlocuită cu propoziţia �; în

această situaţie responsabilitatea aparţine persoanelor fizice sau juridice care au

în administrare reţelele de distribuţie interioare a apei potabile.� Domnia sa arată

că pentru defecţiunile apărute la sistemul de distribuţie interioară ( de exemplu

şcoli, spitale, etc.) nu pot fi făcuţi vinovaţi producătorii şi distribuitorii de apă

potabilă; remedierea acestor defecţiuni aparţine proprietarului utilizatorului de

apă.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că în proiectul de lege există câteva

situaţii în care legiuitorul se implică în repararea instalaţiilor interioare. În acest

sens, domnia sa apreciază că menţinerea textului din proiectul de lege este

corectă.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei apreciază că, în cazul apariţiei unei avarii la

instalaţia interioară, proprietarul este obligat să facă remedierile.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  arată că pentru

situaţiile menţionate mai sus trebuie să răspundă beneficiarul. De exemplu: în

cazul apariţiei unei avarii la o şcoală cel care  se face vinovat pentru

neîncadrarea indicatorilor de calitate a apei potabile este administratorul.
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Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei  arată că şcolile care sunt în administrarea

consiliilor locale au contracte cu firma �Apa Nova�, care efectuează remedierile

la instalaţiile interioare de apă potabilă.

Dl.dep.farm.Ion Burnei apreciază că excepţia prevăzută la art.6 alin.(2) nu

este corectă deoarece producătorii şi distribuitorii răspund numai de defecţiunle

apărute la instalaţiile de apă exterioare.

Doamna dep.Constanţa Popa arată că, în situaţiile menţionate mai sus,

remedierile la instalaţiile interioare trebuie efectuate de către administratorul

intern.

Supus la vot acest amendament este adoptat în unanimitate.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus reformularea art.6 alin.(3) deoarece

prevederile lit.a) şi lit.b) din acest alineat impun celor care răspund de instalaţiile

interioare să ia măsuri în alt sector, care nu le aparţine.

Astfel, art.6 alin.(3) va avea următorul cuprins:

�În cazul constatării situaţiei prevăzute la alin.(2), autorităţile de sănătate

publică judeţene se vor asigura că producătorii, distribuitorii şi consumatorii,

după caz, au fost informaţi prin notificare să ia măsurile corespunzătoare de

remediere şi întreţinere a reţelei de distribuţie şi care sunt măsurile suplimentare

necesare pentru prevenirea îmbolnăvirilor.�

Supus la vot, acest amendament este adoptat în unanimitate.

Art.7.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan a propus ca la art.7 alin.(1), după cuvântul

�distribuitori�,  să se introducă sintagma �în principal�, întrucât producătorul şi

distribuitorul sunt direct răspunzători de calitatea apei, în timp ce autoritatea de

sănătate publică  efectuează, în principal, monitorizarea de audit a calităţii apei.

Supus la vot, acest amendament este adoptat în unanimitate.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus, pentru o exprimare mai cuprinzătoare,

reformularea art.7 alin.(3) astfel:
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�Producătorii , distribuitorii şi utilizatorii industriali de apă potabilă,

asigură monitorizarea permanentă a calităţii apei��

La art.7 alin.(7) domnia sa propune ca textul să se reformuleze astfel:

��monitorizarea suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare

substanţă sau microorganism în cauză.� Motivarea propunerii constă în faptul

că, monitorizarea trebuie stabilită pe baza potenţialului patogen în conformitate

cu literatura de specialitate.

Supuse la vot, aceste amendamente au fost adoptate în unanimitate.

Art.8.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei  pentru o exprimare mai corectă şi pentru a

cuprinde toţi producătorii şi distribuitorii, a propus ca din textul alin.(1) să se

elimine sintagma �prevăzuţi la art.7 alin.(3)� care face referire numai

producătorii şi distribuitorii din  industria alimentară .

La alin.(3) a propus ca propoziţia �fie că s-au înregistrat sau nu

neconformităţi faţă de valorile parametrilor � să se  elimine, întrucât autoritatea

de sănătate publică dispune măsurile necesare privind utilizarea apei potabile

numai după analiza situaţiei de moment şi a celei predictibile.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus eliminarea art.8 alin.(6) deoarece

prevederile acestui alineat se regăsesc în art.8 alin.(1) şi (2) .

De asemenea, a propus reformularea textului din finalul art.8 alin.(7)

astfel: �� cu excepţia cazurilor în care neîncadrarea indicatorilor de potabilitate

în valorile prevăzute în prezenta lege, nu reprezintă un risc imediat pentru

sănătatea populaţiei.� Nerespectarea valorilor aşa cum e prevăzut în textul

iniţial, se poate face cu bună ştiinţă şi atunci este sancţionabilă, pe când

neîncadrarea poate fi accidentală.

Supuse la vot,  aceste amendamente au fost adoptate de către comisie.

Art.9.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan a propus ca la alin.(1) sintagma �art.5 alin.(2)�

să se înlocuiască cu �art.5 alin.(1)�. Domnia sa arată că, alin.(2) se referă la
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substanţe care nu au fost prevăzute iniţial ca indicatori, iar derogarea se aprobă

pentru o decizie preexistentă.

Domnul dep.Popescu Gheorghe a propus ca art.9 alin.(3) lit.d) să se

reformuleze astfel �Schema de monitorizare�, deoarece se consideră că în

procesul de monitorizare a apei potabile se alege schema optimă.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus reformularea art.9 alin.(3) lit.f) astfel

�durata derogării� deoarece este vorba de condiţiile derogării şi nu de solicitarea

derogării.

În continuare, pentru o exprimare corectă, domnia sa propune

reformularea art.9 alin.(4) astfel : �Prevederile alin.(3) nu se aplică, dacă

autoritatea de sănătate publică consideră că neîncadrarea indicatorilor în valorile

admise de prezenta lege nu prezintă risc pentru sănătate�; în această situaţie

Ministerul Sănătăţii şi Familiei împreună cu autorităţile competente, vor stabili

valoarea maximă admisă pentru indicatorul în cauză��

Supuse la vot, amendamentele au fost adoptate în unanimitate.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei , pentru o formulare mai clară, a propus

reformularea art.9 alin.(5) astfel: �Dacă într-un sistem de aprovizionare cu apă

potabilă se constată o neîncadrare a unui indicator în valoarea de referinţă o

perioadă mai mare de 30 de zile consecutiv în ultimele 12 luni, nu se mai aplică

prevederile alin.(4).�

Supus la vot , amendamentul este acceptat de către comisie.

La art.9 alin.(8) domnia sa a propus înlocuirea sintagmei �comercializate

în sticle sau alte recipiente� cu sintagma �îmbuteliate în recipienţi autorizaţi�.

Acelaşi amendament este propus şi pentru art.10 alin.(3) şi (4).

Amendamentele au fost votate în unanimitate.

Art.11.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan a propus eliminarea cuvântului �competentă�

din textul alin.(1), întrucât nu există termenul de informaţie competentă.



12

La art.11 alin.(2) lit.b) dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus reformularea

astfel:�raportul va fi dat publicităţii în 3 luni de la terminarea perioadei de

monitorizare�, deoarece, consideră domnia sa, raportarea se face după

terminarea unui studiu.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că textul iniţial se referă la studiul privind

monitorizarea apei pe o perioadă de 3 ani, care este parte constitutivă a

Raportului naţional asupra calităţii apei potabile.

Dl.dep.Gheorghe Popescu apreciază că textul lit.b) trebuie menţinut.

Dl.dep.farm.Ion Burnei este de acord cu propunerea domnului

dep.Gheorghe Popescu.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan a propus ca sintagma �publicarea efectuându-se

la sfârşitul celui de al treilea an� de la finalul lit.b) trebuie eliminată, deoarece

această precizare se regăseşte în preambulul alin.(2). De asemenea, domnia sa

propune ca în preambulul alin.(2),  după sintagma � o dată la trei ani� să se

introducă �în termen de 3 luni de la terminarea perioadei de monitorizare� ,

obligând astfel la publicarea Raportului naţional asupra calităţii apei potabile în

timp util.

Supus la vot acest amendament este adoptat în unanimitate.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus ca la art.11 alin.(2) lit.c) sintagma

�art.7 alin.(2)� să se elimine,  întrucât prevederile cuprinse în art.7 alin.(2) fac

referire la emiterea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare

a calităţii apei potabile, în timp ce art.11 alin.(2) lit.c) pus în discuţie se referă la

informaţiile minime privind respectarea indicatorilor chimici şi microbiologici,

cuprinse  în raport.

Acelaşi amendament este propus şi pentru art.11 alin.(7) lit.b).

Supuse la vot, cele 2 amendamente au fost adoptate în unanimitate.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei  a propus ca la art.11 alin.(7) lit.c) textul să se

reformuleze după cum urmează:� raportul va fi dat publicităţii în cel mult 45 de

zile de la terminarea perioadei de monitorizare.�
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan a propus ca textul de la lit.c) să se reformuleze

astfel �situaţia pe o perioadă de un an�, iar în preambulul alin.(7), după sintagma

�se publică anual� să se introducă sintagma �în termen  de 30 de zile�, obligând

astfel autorităţile judeţene să publice Raportul judeţean asupra calităţii apei în

timp util.

Amendamentul este adoptat în unanimitate.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei , pentru o exprimare corectă, a propus

reformularea art.12 alin.(2) astfel: �în perioada de implementare a Normelor de

supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile,

neconformarea accidentală la unii dintre indicatorii de calitate nu va atrage

sancţiuni ...�

Supus la vot, acest amendament este adoptat în unanimitate.

Art.13.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  a propus eliminarea

sintagmei �din industria alimentară�, întrucât toţi producătorii şi utilizatorii de

apă trebuie să asigure indicatorii de calitate a apei potabile, ci nu numai cei din

industria alimentară.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus introducerea sintagmei �care au surse

proprii�, după sintagma �producătorii şi utilizatorii de apă�, deoarece în afara

celor care au surse proprii de apă, ceilalţi producători şi utilizatori folosesc apa

din sistemul public de distribuţie şi ca urmare nu e necesar să asigure indicatorii

de calitate a apei.

Supuse la vot, cele 2 amendamente au fost adoptate în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  a propus ca la art.13 să

se introducă un nou text ca alin.(8) cu următorul cuprins :�Oficiul pentru

Protecţia Consumatorului va colabora direct cu autorităţile competente, în

vederea respectării Normelor de supraveghere , inspecţie sanitară şi monitorizare

a calităţii apei potabile.�
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Acest amendament are ca motivare, eficientizarea activităţii de

supraveghere a calităţii apei potabile.

Supus la vot, acest amendament este adoptat în unanimitate.

Art.14.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus înlocuirea sintagmei �comercializate în

sticle sau alte recipiente� cu sintagma �îmbuteliate în recipienţi autorizaţi�.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan a propus reformularea art.15. astfel �Anexele 1

şi 3 vor fi actualizate periodic prin hotărâre a Guvernului�. Acest amendament

are ca motivare faptul că legea poate fi modificată numai prin hotărâre de

Guvern şi nu prin ordin de ministru, aşa cum e prevăzut în textul iniţial.

Supuse la vot cele 2 amendamente au fost adoptate în unanimitate.

Asupra anexelor 1, 2 şi 3 dl.dep.dr.Ludovic Abiţei  propune o serie de

amendamente.

Astfel, pentru titlul anexei nr.1 şi a  tabelelor 1 A, 1B, 2 şi 3 propune

înlocuirea cuvântului �parametrii� cu �indicatori�. De asemenea la titlul

tabelului 1B propune înlocuirea sintagmei � apa comercializată în sticle sau

recipiente� cu sintagma �apa îmbuteliată în recipienţi autorizaţi�, subliniind că

legea trebuie să se refere la calitatea apei potabile în general şi nu numai la apa

comercializată.

La anexa 2 tabelul 1B, domnia sa a propus înlocuirea sintagmei �produs

zilnic pentru comercializare� cu sintagma �îmbuteliat zilnic�.

De asemenea a propus ca pe tot cuprinsul anexelor 1 � 3 cuvântul

�parametrii� să se înlocuiască cu cuvântul �indicatori�.

Supuse la vot, amendamentele au fost votate în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot proiectul

de lege, care este adoptat  în unanimitate, cu amendamentele propuse.

La punctul al patrulea al ordinii de zi privind dezbaterea proiectului de

lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/1998 privind
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înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului ,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan

au propus, şi comisia a aprobat în unanimitate, ca la viitoarea şedinţă a comisiei

să fie invitat şi domnul prof.dr.Ion Fulga, preşedintele Agenţiei Naţionale a

Medicamentului  şi să se procedeze la dezbaterea pe articole a acestui proiect de

lege.

PREŞEDINTE,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM
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