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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0367/2012, adresată de Claudiu Marius Sava și Mihail Daniel Iancu, de 
cetățenie română, privind presupusa încălcare a normelor de sănătate publică în 
cazul construcției unui imobil din România

1. Rezumatul petiției

Petiționarii au achiziționat imobile noi într-un cartier rezidențial din comuna Blejoi, județul 
Prahova. După cumpărarea caselor, petiționarii și-au dat seama că multe dintre investițiile în 
domeniul igienei și sănătății publice nu fuseseră realizate în conformitate cu proiectele tehnice 
(de exemplu, băile și wc-urile nu sunt izolate, instalațiile sanitare din băi și din bucătării sunt 
racordate la aceeași coloană etc.). Deși Direcția de Sănătate Publică Prahova și Ministerul 
Sănătății au fost sesizate, aceste instituții nu au făcut nimic pentru remedierea situației. Prin 
urmare, petiționarii deplâng nerespectarea legislației naționale și a directivelor europene în 
domeniul igienei și sănătății publice și solicită ajutorul Comisiei pentru petiții.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 iulie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Petiționarii ridică probleme legate de proiectarea și construcția clădirilor, care, în opinia 
acestora, sunt necorespunzătoare, nerespectând cerințele la nivel național în materie de 
construcții și/sau sănătate și siguranță.

Stabilirea cerințelor în ceea ce privește clădirile și verificarea acestora (de exemplu, a 
codurilor din domeniul construcțiilor) este responsabilitatea autorităților naționale, iar 
serviciile Comisiei nu au competențe în acest domeniu (trimiterile la Directiva/Regulamentul 
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privind produsele pentru construcții și la cerințele în materie de „igienă, sănătate și protecția 
mediului” nu sunt relevante în acest context, deoarece plângerea nu face referire la materialele 
de construcții, iar DPC/RPC nu elimină competențele/responsabilitățile naționale/regionale în 
domeniul proiectării și verificării clădirilor.

Prin urmare, în pofida faptului că plângerea petiționarilor este justificată, aceștia trebuie să se 
adreseze autorităților naționale în domeniul construcțiilor sau (întrucât, potrivit petiționarilor, 
autoritățile naționale nu au tratat plângerea în mod corespunzător) agențiilor naționale pentru 
protecția consumatorilor sau instanțelor naționale.


