
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie           Bucureşti, 06.03.2001
                                                                                       Nr. 158/XVIII/8

PROCES VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 06.03.2001

La lucrările comisiei sunt prezenţi 12 deputaţi, fiind absenţi motivat 3.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi:

- dl.prof.dr.Cezar Macarie, secretar de de stat la Ministerul Sănătăţii

şi Familiei ;

- dl.prof.dr.Vladimir Beliş, directorul general al Institutului de

Medicină Legală �Mina Minovici�.

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

preşedintele comisiei.

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

1. Dezbateri , pe fond, asupra proiectului de Lege pentru aderarea

României la Convenţia privind elaborarea unei Farmacopee Europene,

adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964.
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2. Dezbaterea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi

Adopţie( avizare).

3. Dezbateri, pe fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.1/2000 privind organizarea activităţii şi

funcţionării instituţiilor de medicină legală.

4. Continuarea dezbaterilor , pe fond, asupra proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului (Raport

nr.318/XVIII/8 din 23.11.1999 retrimis la comisie).

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

preşedintele comisiei face o scurtă prezentare a proiectului de Lege pentru

aderarea României la Convenţia privind elaborarea unei Farmacopee

Europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964.

Realizarea pieţei unice în sectorul farmaceutic şi facilitarea accesului

la piaţa unică şi a ţărilor europene ce nu fac parte din Uniunea Europeană,

reprezintă un deziderat ce se poate realiza numai prin armonizarea

legislaţiilor naţionale cu cele europene, inclusiv în domeniul fabricaţiei,

distribuţiei şi circulaţiei medicamentelor. Prin armonizarea specificaţiilor de

calitate ale substanţelor medicamentoase sau a formelor farmaceutice care

sunt de interes general şi importante pentru toate populaţiile din ţările

europene, se va asigura o calitate garantată a acestora.

Convenţia privind elaborarea Farmacopeei Europene, constituie cadrul

legal creat de Consiliul Europei pentru atingerea acestui obiectiv şi, în
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acelaşi timp, un mod ideal de cooperare cu toate ţările europene în domeniul

calităţii medicamentului.

Obligaţiile  României, în urma aderării la Convenţia privind

elaborarea Farmacopeei europene sunt de ordin financiar, tehnic şi juridic.

Din punct de vedere financiar contribuţia se diminuează per rata temporis, în

ipoteza aderării României la o dată ulterioară celei de 1 ianuarie 2000. În

plan tehnico-ştiinţific, România va trebui să participe la elaborarea

monografiilor Farmacopeei Europene cu specialişti şi experţi. În plan juridic,

România va trebui să ia toate măsurile legislative şi administrative pentru

aplicarea prevederilor Farmacopeei Europene privind calitatea

medicamentelor de uz uman şi veterinar.

Avantajele României în urma aderării la Convenţia privind elaborarea

Farmacopeei Europene sunt preconizate în domeniul politic, ştiinţific, în

domeniul calităţii medicamentului, economic şi social.

În continuare, dl.dep.farm.Ion Burnei arată că, în domeniul ştiinţific,

este remarcabilă acţiunea de informare � documentare, foarte bine

organizată de Comisia Farmacopeei europene, care pune la dispoziţia ţărilor

participante o documentare la zi, prin trimiterea tuturor materialelor aflate în

atenţia Comisiei, precum şi a tuturor informaţiilor de specialitate provenite

de la O.M.S. şi Uniunea Europeană. În domeniul asigurării calităţii

medicamentului, avantajele sunt foarte mari şi complexe. Progresele

realizate  de-a lungul anilor de producătorii români de substanţe şi forme

farmaceutice, precum şi dotarea laboratoarelor de control şi în special a

Agenţiei  Naţionale a Medicamentului cu aparatura corespunzătoare, creează

premizele unei posibile alinieri la prevederile Farmacopeei Europene.

Producătorii români de substanţe şi forme farmaceutice vor trebui să se

conformeze prevederilor Farmacopeei Europene, ceea ce va presupune un
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efort apreciabil, dar care va fi răsplătit prin calitatea medicamentelor

produse, recunoscute şi acceptate în Europa, respectiv accesul pe pieţele

europene.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brânzan apreciază că, în domeniul economic,

industria farmaceutică românească are un acces limitat pe pieţele europene,

avantajul este considerabil din punct de vedere financiar în viitor,

presupunând iniţial un efort din partea fabricanţilor români. Standardele

europene impuse şi recunoscute ca atare pentru medicamentele româneşti,

creează cale liberă exportului de medicamente româneşti, ceea ce poate

însemna o reală relansare economică a industriei farmaceutice româneşti.

Deoarece asupra acestui proiect de lege nu au fost formulate

amendamente, Comisia pentru sănătate şi familie a adoptat, în unanimitate,

hotărârea privind admiterea în forma prezentată a proiectului de Lege pentru

aderarea României la Convenţia privind elaborarea unei Farmacopee

Europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964.

La punctul al doilea al ordinei de zi, lucrările sunt conduse de

dl. dep.dr.Ovidiu Brânzan, vicepreşedintele comisiei, care propune trecerea

la dezbaterea pe articole a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale

pentru Protecţia Copilului şi Adopţie.

Până la art.7 din proiectul de lege  nu sunt formulate amendamente.

La art.7 alin.(3) dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru solicită ca,de

la orice persoană juridică publică sau privată ori de la persoane fizice

implicate, Autoritatea  are dreptul de a solicita informaţii şi documente,

acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţie personalului Autorităţii în

termen de 30 zile calendaristice de la data solicitării. Termenul iniţial de 15
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zile calendaristice este considerat insuficient pentru strângerea informaţiilor

şi documentelor solicitate de Autoritate.

În urma votului, amendamentul este adoptat în unanimitate în forma

propusă.

La art.8 alin.(1),dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru, propune ca,

după sintagma �cu rol consultativ� să se introducă sintagma �,ai căror

membrii nu beneficiază de indemnizaţie de şedinţă�, după care textul să

curgă mai departe. Această propunere este motivată de faptul că, membrii

Consiliului de coordonare sunt reprezentanţi ai ministerelor, ai altor organe

de specialitate ale administraţiei publice centrale şi ai administraţiei publice

locale, funcţii pentru care sunt salarizaţi. De aceste fonduri ale Autorităţii

trebuie să beneficieze în primul rând copiii.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei consideră că, formularea de la art.8 alin.(1)

cu privire la reprezentanţii unor ministere în componenţa Consiliului de

coordonare este mult prea evazivă. În acest sens, Domnia sa propune să se

înlocuiască sintagma �ai unor ministere� cu sintagma � ai ministerelor

implicate în problematica copilului�.

Propunerea este supusă la vot şi, în unanimitate, este adoptată de către

comisie.

Începând cu art.9, din proiectul de lege, nu au mai fost formulate

amendamente.

În aceste condiţii, Comisia pentru sănătate şi familie, în unanimitate, a

hotărât admiterea cu aceste amendamente a proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2001 privind înfiinţarea

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie.
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La punctul al treilea al ordinii de zi, lucrările sunt conduse de către

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim , preşedintele comisiei, care face o succintă

prezentare a domnului prof.dr.Cezar Macarie, secretar de stat în Ministerul

Sănătăţii şi Familiei şi a domnului prof.dr.Vladimir Beliş director general al

Institutului de Medicină Legală �Mina Minovici�, care sunt invitaţi să-şi

exprime punctul de vedere asupra proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.1/2000 privind organizarea activităţii şi

funcţionarea instituţiilor de medicină legală.

Dl.prof.dr.Cezar Macarie arată că punctul de vedere al Ministerului

Sănătăţii şi Familiei, referitor la acest proiect de lege, este favorabil

aprobării Ordonanţei Guvernului nr.1/2000 în forma propusă de iniţiator.

Actul normativ în vigoare conţine prevederi utile, moderne, perfectibile dar

întrutotul adaptabile condiţiilor actuale. Prin prezenta ordonanţă se stabilesc

sarcinile şi obligaţiile acestor structuri, încadrarea, dotările şi modalităţile de

conducere a acestei activităţi. Medicina legală în România este o parte

componentă a sistemului de sănătate, atât în ceea ce priveşte formarea

cadrelor, dotarea cu aparatură medicală cât şi a relaţiilor în structura sanitară.

Medicina legală foloseşte baza tehnico materială a spitalelor judeţene şi

municipale. În concluzie, această ordonanţă poate fi aprobată în forma

prezentată.

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

Ministerului Sănătăţii şi Familiei pentru punctul de vedere exprimat şi dă

cuvântul domnului prof.dr.Vladimir Beliş directorul general al IML.

Dl.prof.dr.Vladimir Beliş face o scurtă prezentare a evoluţiei acestui

act normativ. Acest proiect de lege a fost depus la Camera Deputaţilor încă

din anul 1993, ca rezultat al muncii colective a mai multor specialişti din

domeniul medicinii legale. După dezbaterea sa în Plenul Camerei
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Deputaţilor, proiectul a fost depus la Comisia pentru sănătate, ecologie şi

sport a Senatului, unde a stat 3 ani şi nu a mai apucat să fie dezbătut. Ţinând

cont de importanţa acestui act normativ, Guvernul a emis la data de 21

martie 2000 prezenta ordonanţă, după care, în 19 septembrie 2000 a emis

regulamentul de aplicare. La fundamentarea ordonanţei s-au avut în vedere

următoarele :

1. -  Descentralizarea instituţiilor de medicină legală prin înfiinţarea a

5 institute de medicină legală, în 5 centre universitare, fără a limita şi

apariţia altora.

2. -  În conformitate cu prevederile internaţionale în materie, prestaţia

medico-legală a fost cuantificată în moneda naţională. Ministerul de Interne

şi  Ministerul Public s-au opus modalităţilor de plată propuse , deoarece

bugetul din anul 2000 era deja aprobat şi nu mai dispuneau de fonduri pentru

plata acestor servicii. Această problemă a fost soluţionată prin alocarea unor

fonduri de la buget, sumele obţinute din prestaţiile medico-legale utilizându-

se exclusiv în beneficiul instituţiilor de profil, pentru achiziţionarea de

aparatură şi consumabile.

3. - În conformitate cu prevederile Constituţionale, părţile au drept la

apărare şi pot alege câte un expert care să-i reprezinte în faţa instanţei de

judecată.

Pe lângă Institutul de medicină legală funcţionează Comisia

superioară medico-legală. Directorul general al institutului este şi

preşedintele Consiliului superior de medicină legală, ceea ce îi conferă

autoritate în domeniu. În vechea legislatură nu s-a dorit ca titulatura acestui

institut să se transforme în Institutul naţional de medicină legală �Mina

Minovici�, din unele considerente de ordin politic.
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Maniera de abordare a problematicii medicinii legale, în prezenta

ordonanţă, este unitară. În unele din ţările europene, medicina legală a

funcţionat pe lângă Ministerul de Justiţie. Această abordare nu este realistă

deoarece medicina legală nu poate aparţine de ministerul căruia îi conferă

probe. Această independenţă este esenţială. În cadrul actului de medicină

legală se foloseşte baza materială a spitalelor, iar progresul în probaţiunea

medico-legală o reprezintă medicina. Această lege, ca şi oricare alta, este

perfectibilă dar satisface pe deplin cerinţele reţelei de medicină legală.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei invită

pe membrii comisiei să pună întrebări celor doi invitaţi.

Dl.dep.dr.Ion Luchian face referire la prevederile art.12 şi solicită

unele explicaţii cu privire la componenţa Consiliului superior de medicină

legală, din care, după opinia domniei sale, fac parte 2 reprezentanţi ai

Ministerului  Sănătăţii şi Familiei : preşedintele comisiei de specialitate din

Ministerul Sănătăţii şi Familiei  şi unul numit prin ordin al ministrului

sănătăţii şi familiei.

Dl.prof.dr.Vladimir Beliş arată că, de fapt, domnia sa este şi

preşedintele comisiei de specialitate a Ministerului  Sănătăţii şi Familiei .

Această comisie formată din 15 membri are un rol pur consultativ.

Reprezentantul, desemnat prin ordin al ministrului, nu este neapărat

specialist în acest domeniu. Comisia superioară de medicină legală este, în

realitate, condusă de reprezentanţii celor 4 ministere. Deci este vorba de

două lucruri separate în fond.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru face referire la amendamentul

depus de Ministerul de Interne la art.8 din proiectul de aprobare al

ordonanţei, privind recuperarea cheltuielilor necesare pentru efectuarea

constatărilor, expertizelor şi a altor lucrări medico-legale dispuse, de la
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persoanele stabilite de către instanţele judecătoreşti competente. Ce o să se

întâmple în situaţia în care unele inspectorate de poliţie nu mai au bani

pentru expertize în situaţia în care, potrivit ordonanţei, aceste sume sunt

vărsate de la Ministerul de Interne ?

De asemenea şi dna dep.dr.Ana Florea doreşte unele precizări privind

soluţionarea acestui aspect, privind plata sau neplata acestor servicii, într-o

modalitate în care nici instituţiile de medicină legală să nu se prezinte în

pierdere.

Dl.prof.dr.Vladimir Beliş precizează că, şi în anii ce au trecut, au

existat multe situaţii în care aceste lucrări nu au fost achitate din lipsă de

fonduri, cu toate că au fost executate. A fost o perioadă de tranziţie. Odată

cu intrarea în vigoare a prevederilor ordonanţei, solicitanţii de lucrări

medico-legale trebuie să-şi planifice cheltuielile, dar marea majoritate a

cheltuielilor judiciare sunt recuperate de instanţele de judecată de la cei care

au pierdut procesele respective. În condiţii obiective pot exista situaţii de

amânare a plăţii, de exemplu amânarea executării pedepsei. Nimeni nu

doreşte obstrucţionarea actului de justiţie, însă este normal ca bugetele

acestor ministere să prevadă aceste plăţi.

În continuare, dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru intervine şi

doreşte lămuri privind eventualele disponibilizări de personal în condiţiile în

care, şi aşa, numărul personalului de specialitate este insuficient.

Dl.dep.prof.dr.Cezar Macarie arată că, chiar dacă există o politică a

restructurărilor în domeniul bugetar, sarcinile trebuiesc îndeplinite, şi în

consecinţă, în sistemul de medicină legală nu se vor opera disponibilizări.

În susţinerea acestei idei, dl.prof.dr.Vladimir Beliş arată că, problema

a fost deja soluţionată prin preluarea personalului, prin transfer în cadrul

direcţiilor de sănătate publică, şi plata salariilor de la bugetul de stat.
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brânzan, făcând referire la atribuţiile institutelor de

medicină legală, întreabă dacă a fost prevăzută colaborarea acestora cu

serviciile medicale de urgenţă judeţene, deoarece această colaborare s-a

dovedit a fi vitală.

Dl.prof.dr.Vladimir Beliş arată că acest lucru a fost deja prevăzut în

Regulamentul de aplicare a ordonanţei, pe activităţi distincte. De exemplu,

în cadrul activităţii de transplant, se prevede că nu se pot preleva organe în

condiţiile compromiterii unei expertize medico-legale. Tocmai de aceea, în

Comisia superioară de medicină legală şi în comisiile de avizare şi control

funcţionează specialişti din toate domeniile medicale. Referitor la

contestaţiile privind rezultatul expertizelor medico-legale, domnia sa arată

că, aceste contestaţii se fac ierarhic, etapizat, de la prima expertiză la a doua

expertiză, la comisia de avizare şi control până la ultima instanţă,

reprezentată de Comisia superioară.

Pentru a sintetiza punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii şi

Familiei şi al Institutului de medicină legală, ca iniţiatori ai proiectului de

lege în discuţie, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim , preşedintele comisiei solicită

răspuns la următoarele întrebări :

1. Medicina legală este parte integrantă a asistenţei medicale în

România ?

2. Care este procedura corectă de investire a directorului general

al Institutului de medicină legală, numire prin ordin al ministrului sau prin

concurs ?

3. Având în vedere dotarea tehnică de excepţie de care dispune, a

autorităţii câştigate pe plan naţional şi internaţional, precum şi tezaurul de

istorie acumulat, în mod firesc, se pune întrebarea dacă Institutul de
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medicină legală �Mina Minovici� şi-a câştigat dreptul de a deveni Institutul

naţional de medicină legală ?

Dl.prof.dr.Vladimir Beliş doreşte să sublinieze că, aşa cum este

prevăzut şi în proiectul de lege, medicina legală a fost şi va rămâne parte

integrantă a asistenţei medicale în România. În ceea ce priveşte procedura de

numire a directorului general al Institutului de medicină legală, precum şi a

celor 5 directori ai institutelor de medicină legală din centrele universitare,

se poate constata o discriminare. Dacă în ordonanţă se prevede numirea prin

ordin al ministrului, în Regulamentul de aplicare, în cazul celor 5 directori

de institute, s-a introdus sintagma �pe bază de concurs�. În teritoriu există o

mare rivalitate pentru ocuparea acestor posturi deoarece, candidaţii sunt

persoane cu merite şi valoare sensibil egală. În aceste condiţii, domnia sa a

solicitat să nu facă parte din comisia de concurs pentru directorii de institute,

deoarece are anumite preferinţe obiective. În ceea ce priveşte Institutul de

medicină legală, titulatura este de director general şi are în subordine 2

directori, respectiv un director ştiinţific şi un director economic.

Dl.prof.dr.Vladimir Beliş arată că, nu are nimic împotrivă ca procedura de

investire a directorului general să aibă loc prin concurs. Comisia pentru

sănătate şi familie este singura în măsură să decidă asupra acestei proceduri

prevăzute la art.12 alin.(3). În textul iniţial al proiectului de lege depus în

anul 1993, era prevăzută denumirea de Institut naţional de medicină legală.

Atunci s-a obiectat asupra acestei titulaturi deoarece ar fi reprezentat o

discriminare şi o supercentralizare. Părerea persoanlă a domniei sale este că

denumirea firească ar fi de institut naţional, dar numai comisia poate decide

în acest caz.

Dl.prof.dr.Cezar Macarie, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi

Familiei  subliniază că, prevederile ordonanţei referitoare la numirea
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directorului general prin ordin a ministrului sunt acoperitoare. Concursul nu

trebuie transformat într-un fetiş. Un concurs nu este întotdeauna obiectiv şi

nu ţine seama de autoritatea în materie a candidaţilor. În ceea ce priveşte

titulatura de �naţional"�aceasta are o conotaţie teritorială şi de prestigiu şi nu

este un fapt de care trebuie să ne ferim.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim , preşedintele comisiei mulţumeşte celor 2

invitaţi pentru informaţiile preţioase şi pertinente pe care le-au furnizat

comisiei şi propune continuarea dezbaterilor, pe articole.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brânzan propune sistarea dezbaterilor asupra acestui

proiect de lege deoarece există multe observaţii.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim , preşedintele comisiei supune atenţiei

această propunere, care este respinsă în unanimitate.

La art.1 din ordonanţă, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim , preşedintele

comisiei, propune ca, după sintagma �Activitatea de medicină legală� să se

introducă sintagma �,parte integrantă a asistenţei medicale,�.

Acest amendament este adoptat de către comisie, în unanimitate.

La propunerea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim , preşedintele comisiei,

titulatura de Institutul de medicină legală �Mina Minovici�, enunţată în

ordonanţă, se înlocuieşte în tot cuprinsul ordonanţei cu �Institutul naţional

de medicină legală �Mina Minovici��. Şi acest amendament este adoptat,

în unanimitate, de către comisie.

Aceste două amendamente au, ca bază de fundamentare, concluziile

care au rezultat în urma discuţiilor purtate cu cei doi iniţiatori.

Articolele 2 � 7 au rămas nemodificate, în forma propusă de legea de

aprobare.

La art.8 dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru aduce în discuţie

procedura de suportare a cheltuielilor necesare pentru efectuarea
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constatărilor, expertizelor, precum şi a altor lucrări medico-legale dispuse de

organele de urmărire penală sau instanţele judecătoreşti. Domnia sa propune

să se modifice textul art.8 în forma amendată de Ministerul de Interne :

�Art.8. � Cheltuielile necesare pentru efectuarea constatărilor,

expertizelor precum şi a altor lucrări medico-legale dispuse de organele de

urmărire penală sau instanţele judecătoreşti, constituie cheltuieli judiciare

care se avansează de la bugetul de stat şi vor fi recuperate de la persoanele

stabilite de către instanţele judecătoreşti competente�.

Această propunere este motivată de faptul că, alocaţiile bugetare

acordate Ministerului de Interne în anul 2000 nu au putut să asigure

achitarea integrală sau în termenul legal a prestaţiilor medico-legale, fapt ce

a avut repercursiuni asupra finalizării cercetărilor în cauze penale aflate spre

instrumentare, în special a celor arestaţi.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brânzan nu este de acord cu această propunere şi

subliniază că, aceste cheltuieli trebuiesc recuperate de la instanţele de

judecată competente. Forma propusă de Ministerul de Interne nu acoperă

toate situaţiile privind plata acestor prestaţii medico-legale. În opinia sa,

comisia nu se poate implica în acest domeniu care se situează în afara

obiectului legii în discuţie.

Există o gamă largă de situaţii, în acest sens, arată în continuare

dl.dep.dr.Ion Luchian, enunţul legii nu poate fi acoperitor pentru toate aceste

situaţii. Este de acord cu respingerea amendamentului propus.

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

condiţiile în care Parchetul solicită expertize medico-legale suplimentare, iar

persoana în cercetări se dovedeşte a fi vinovată, această persoană trebuie, în

mod obligatoriu, să achite contravaloarea acestor expertize. Trebuie
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respectat principiul în care, instituţia care solicită serviciile medico-legale,

are obligaţia să le achite.

Atunci când instanţa de judecată competentă impune plata

cheltuielilor de judecată, situaţia este clară şi expresă. Domnia sa propune

respingerea amendamentului şi este de acord cu menţinerea textului de la

art.8 din ordonanţă.

Cu 7 voturi împotrivă şi o abţinere, amendamentul propus la art.8 este

respins.

Asupra articolelor 9 � 11 nu au fost formulate amendamente.

La art.12 alin.(3) dna dep.Constanţa Popa şi dl.dep.dr.Ovidiu

Brânzan au propus ca director general al Institutului de medicină legală să

fie numit de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei , aşa cum este prevăzut în

textul ordonanţei.

Referindu-se la acelaşi text, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim , preşedintele

comisiei îşi exprimă acordul cu textul propus de către Senat în legea de

aprobare, în care directorul general al Institutului de medicină legală şi

directorii institutelor de medicină legală din centrele universitare sunt numiţi

prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, pe bază de concurs.

Textul din  legea de aprobare, la art.12 alin.(3), a fost adoptat în forma

propusă.

Asupra articolelor 13 şi 14 nu au fost formulate amendamente.

La art.15 din ordonanţă, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim , preşedintele

comisiei a propus, la lit.f), următoarea reformulare :

�f) contribuie la sprijinirea asistenţei medicale, atât prin analiza

aspectelor medico-legale din activitatea unităţilor sanitare,cât şi prin

efectuarea unor analize de specialitate, la cererea acestora ;�

Comisia a adoptat, în unanimitate, acest amendament.
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Asupra art.16 nu au fost formulate amendamente.

Referindu-se la textul art.17 lit.g), din ordonanţă,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi dl.dep.dr.Ion Luchian

au propus să se elimine, deoarece serviciile de medicină legală judeţene nu

pot avea atribuţii privind comunicarea, la nivelul ierarhic superior a

unităţilor sanitare, a unor deficienţe constatate cu ocazia desfăşurării

activităţii de medicină legală.

Împotriva acestui amendament s-au pronunţat dna dep.Constanţa

Popa  şi dl.dep.dr.Ludovic Abiţei, care au propus menţinerea textului de la

lit.g), în forma enunţată în ordonanţă.

Cu 5 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere, amendamentul a

fost adoptat de către comisie.

Asupra articolelor 18 � 22 nu au fost formulate amendamente.

La art.23 alin.(2) din ordonanţă, dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a apropus să

se înlocuiască sintagma � 25 % din salariul de bază al funcţiei îndeplinite�

cu sintagma � 25 % din salariul de bază al şefului comisiei �. Domnia sa

motivează această propunere în sensul că, este corect ca toţi membrii acestor

comisii să primească o indemnizaţie uniformă şi la un plafon maxim.

Acest amendament este combătut de către dl.dep.dr.Ovidiu Brânzan

,dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru  şi  dl.dep.Petre Naidin care arată

că, în legislaţia în vigoare, nu există nici o prevedere asemănătoare.

Cu 7 voturi împotrivă şi 1 pentru, amendamentul a fost respins.

Asupra articolelor 24 � 31 nu au fost formulate amendamente.

În finalul dezbaterilor, în cadrul acestui punct al ordinii de zi, Comisia

pentru sănătate şi familie a avizat favorabil, în unanimitate, acest proiect de

lege cu amendamentele care vor face obiectul raportului comisiei.
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La cel de-al patrulea punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi

familie şi-a continuat discuţiile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului, discuţiile s-au întrerupt

la pct.3 din legea de aprobare.

                                                      PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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