
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie           Bucureşti, 28.03.2001
                                                                                       Nr. 348/XVIII/8

PROCES VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 28.03.2001   

    La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absenţi motivat

2 deputaţi.

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

preşedintele comisiei .

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

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/1999 privind atragerea unor

sume suplimentare la bugetul fondului de asigurări de sănătate (sesizare în

fond).

2. Dezbateri asupra proiectului de lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2000 privind înfiinţarea Institutului

Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială �General dr.aviator Victor

Atanasiu� (avizare).

3. Discuţii asupra articolului 27 alin.(1) din proiectul  de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr.1/2000 privind organizarea şi
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funcţionarea instituţiilor de medicină legală în urma înaintării la comisie a

adresei nr.1183/MRP din 27.03.2001 privind punctul de vedere al

Guvernului asupra acestui proiect de lege.

4. Dezbateri, 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 de igienă şi sănătate publică (sesizare în fond).

5. Dezbateri, 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 de

igienă şi sănătate (sesizare în fond).

6. Studiu individual asupra proiectului de Lege pentru aprobarea

bugetului de stat pe anul 2001.

7. Diverse.

La primul punct al ordinii de zi s-a dezbătut, pe articole, proiectul de

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/1999

privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul fondului de asigurări de

sănătate.

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

act normativ se urmăreşte protejarea fondurilor de asigurări de sănătate

împotriva inflaţiei şi totodată mărirea gradului de colectare a contribuţiilor

pentru asigurările  sociale de sănătate.
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De asemenea, prin proiectul de lege se urmăreşte fluidizarea

încasărilor caselor de asigurări de sănătate prin constituirea unui mecanism

de compensare a datoriilor agenţilor economici către fondul asigurărilor de

sănătate.

Asupra art.1 şi 2 nu au fost formulate amendamente.

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

27.03.2001, prin adresa nr.1183/MRP s-a înaintat comisiei punctul de vedere

al Guvernului care propune modificarea art.3 astfel : �Dobânda se stabileşte

la nivelul dobânzii aplicată de Casa de Economii şi Consemnaţiuni la

depozitele persoanelor fizice pe un an, diminuată cu 10 puncte şi se plăteşte

de către Ministerul Finanţelor Publice din bugetul Trezoreriei statului�.

Această propunere este fundamentată pe stoparea devalorizării contribuţiilor

plătite de către populaţie, pentru asigurarea sănătăţii. Domnia sa propune ca

din cuprinsul acestei propuneri să se elimine sintagma �pe un an diminuată

cu 10 puncte� şi să se introducă sintagma �la termen� pentru ca, Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate  să beneficieze de o dobândă mai mare

( aproximativ 30 % ).

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru arată că, CEC acordă o

dobândă la vedere de 12 %, iar după diminuarea cu 10 puncte ar rămâne cu o

dobândă mai mică decât acordă, în prezent, Trezoreria statului. Nu este de

acord cu propunerea Guvernului.

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

dacă  în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.120/1999 dobânzile se

negociază de către Ministerul Finanţelor Publice cu titularii depozitelor �

persoane juridice  în condiţiile cererii şi ofertei pieţei financiare ar fi mai

oprtun ca dobânda să se stabilească la nivelul dobânzii acordată de B.N.R.
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Domnia sa propune ca art.3 să se reformuleze astfel: �Dobânda se

stabileşte la nivelul dobânzii de referinţă a B.N.R. şi se plăteşte de către

Ministerul Finanţelor Publice din Trezoreria statului�.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru popune ca articolul 3 să

cuprindă prevederi  clare pentru conturile de disponibilităţi şi pentru

conturile de depozit, pentru a da posibilitatea  Casei Naţionale de Asigurări

de Sănătate să  fructifice disponibilităţile la un nivel cât mai eficient,

avându-se în vedere şi gradul de inflaţie.

Domnia sa propune ca pentru conturile de depozit să se utilizeze o

dobândă la nivelul taxei de scont, comunicată de B.N.R.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brânzan propune ca, pentru conturile de

disponibilităţi să se acorde o dobândă la vedere, la nivelul dobânzii

remunerate la rezervele minime obligatorii ale băncilor comerciale la Banca

Naţională, deoarece aşa cum prevede Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994

fondurile de asigurări de sănătate sunt folosite, temporar, la finanţarea

deficitului bugetului de stat. De asemenea, Ministerul Finanţelor Publice

contractează împrumuturi, de la băncile comerciale, cu dobânzi la un nivel

ridicat ( 42 % la populaţie şi 46 % la bănci).

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

reformularea articolului 3, în 2 alineate, astfel :

�Art.3. � Dobânzile se plătesc de către Ministerul Finanţelor Publice

şi se stabilesc astfel :

a) pentru disponibilităţile Casei  Naţionale  de Asigurări de Sănătate , ale

caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, ale

Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor şi  ale Casei Asigurărilor de

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii

Judecătoreşti  păstrate în conturile de depozit, Trezoreria statului va bonifica
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aceeaşi dobândă care se acordă pentru depozitele  populaţiei constituite la

Trezoreria statului, iar pentru disponibilităţile din contul curent la vedere se

acordă dobânda la vedere practicată de Banca Comercială Română;

         b)pentru conturile de depozit ale Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate, ale caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului

Bucureşti, ale Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor şi ale Casei

Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi

Autorităţii Judecătoreşti se utilizează dobânda la nivelul taxei de scont

comunicată de Banca Naţională a României�.

Dl.dep.Petre Naidin consideră că, modificarea articolului 3 implică

audierea specialiştilor din cadrul Ministerul Finanţelor Publice . Propune

amânarea discuţiei asupra articolului, până la clarificarea aspectelor privind

efectele amendamentului propus de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei asupra bugetului de stat, care în opinia domniei sale poate fi

diminuat cu mii de miliarde. Subliniază că, acest aspect trebuie studiat foarte

bine cu Ministerul Finanţelor Publice .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, s-a

discutat de cel puţin 2 ori cu specialiştii din Ministerul Finanţelor Publice ,

care nu agreează un  alt sistem de acordare a dobânzilor. În discuţiile din

şedinţele anterioare toţi membrii comisiei au fost de acord cu faptul că,

Ministerul Finanţelor Publice trebuie să acorde dobânzi mai mari. Sistemul

sanitar este în colaps datorită lipsei de bani şi pentru aceasta comisia trebuie

să facă lobby. Personal ,domnia sa va face acest lucru, deoarece este vorba

de banii contribuabililor.
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brânzan nu consideră că ,acordarea unor dobânzi

mai mari ar face o presiune asupra bugetului şi în acelaşi timp nu va diminua

bugetul de stat, deoarece din împrumuturile făcute de Ministerul Finanţelor

Publice ( din care fac parte şi banii contribuabililor ) , acesta obţine dobânzi

la un nivel cel puţin mediu. Totuşi, consideră că se poate invita la audieri  şi

reprezentanţii Ministerului  Finanţelor Publice.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că,

punctul de vedere al Guvernului schimbă conţinutul articolului 3 din

proiectul de lege. Comisia doreşte ca dobânzile la fondurile de asigurări de

sănătate să fie acordate la nivelul dobânzilor existente la băncile comerciale.

Supus la vot articolul 3 reformulat în 2 alineate este votat cu o

abţinere ,dl.dep.Petre Naidin.

Supus la vot proiectul de lege este adoptat cu 12 voturi, pentru şi o

abţinere.

La punctul 2 al ordinii de zi s-a dezbătut proiectul de lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2000 privind înfiinţarea

Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială �General doctor

aviator Victor Anastasiu�(aviz).

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

nominalizarea ca institut naţional este susţinută de următoarele argumente:

- este instituţie unicat în acest domeniu în România;

- are o aparatură performantă;

          - apariţia specializărilor în domeniul aeronautic obligă ca

profesioniştii cu pregătire avansată să fie încadraţi într-o instituţie unică.

Proiectul de lege cuprinde atribuţiile institutului, structura

organizatorică şi modul de finanţare.
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Asupra proiectului de lege nu au fost formulate amendamente.

Comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2000 privind înfiinţarea

Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială �General doctor

aviator Victor Anastasiu�.

La punctul 3 al ordinii de zi s-a luat în discuţie proiectul de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr.1/2000 privind organizarea şi

funcţionarea instituţiilor de medicină legală, pentru care comisia a depus

raportul în  data de 12.03.2001.

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

nr.1183/MRP din 27.03.2001 privind punctul de vedere al Guvernului

asupra proiectelor de lege din legislatura 1996 � 2000 s-au formulat

propuneri şi asupra art.27  alin.(1) din proiectul de lege, propuneri care se

referă la salariile de bază a personalului din cadrul institutelor de  medicină

legală şi anume �Stabilirea salariilor de bază a personalului de specialitate se

face  conform reglementărilor în vigoare privind sistemul de salarizare din

sectorul bugetar, la care se adaugă sporurile prevăzute de lege.�  Motivaţia

propunerii Guvernului  se regăseşte în Legea nr.154/1998 modificată şi

completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 28/1998, unde limita maximă a

coeficientului de multiplicare corespunde unei creşteri de 100 %, aşa cum a

fost prevăzută în Nota la anexa nr.2 a Hotărârii Guvernului României

nr.281/1993. În continuare, domnia sa arată că, nu poate fi  de acord cu acest

amendament, deoarece limitele coeficienţilor de multiplicare prevăzute în

O.G. nr.28/1998  duc la diminuarea salariilor în acest segment al asistenţei

medicale. În prezent, medicina legală este  salarizată conform Legii
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nr.154/1998 modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.

28/1998 la coeficientul de multiplicare maxim, care reprezintă 90 % din

salariu, în comparaţie cu 100 % aşa cum este prevăzut în Nota la anexa nr.2

la H.G.R. nr.281/1993.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată că, în anul 2000 acestei categorii de

salariaţi li s-au tăiat sporurile. Acest amendament al Guvernului  conduce la

scăderea salariilor , motiv pentru care mulţi specialişti din domeniu vor

părăsi  acest sector de activitate.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru arată că, menţinerea art.3 din

proiectul de lege nu vine în contradicţie cu Legea nr.154/1998.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brânzan doreşte să cunoască dacă H.G.R.

nr.281/1993 este în vigoare . Consideră că această categorie de personal

merită creşterea salariului cu 100 % ,datorită condiţiilor grele de muncă.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru arată că, această hotărâre de

Guvern este în vigoare. Consideră că prin propunerea făcută de Guvern în

adresa nr.1183/MRP/27.03.2001 se doreşte micşorarea salariilor. Nu este de

acord cu amendamentul Guvernului..

Doamna dep.Constanţa Popa susţine punctul de vedere  al

antevorbitorilor săi.

Dl.dep.Ion Burnei arată că, nu este de acord cu propunerea făcută de

către Guvern, întrucât condiţiile în care lucrează această categorie de

specialişti sunt nocive şi conduc la apariţia a o serie de boli grave, cum ar fi

cancerul.

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

amendamentul propus de către Guvern şi anume :

�Art.27 alin.(1). � Salariile de bază ale personalului de specialitate din

instituţiile de medicină legală se stabilesc conform reglementărilor în
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vigoare privind sistemul de salarizare din sectorul bugetar, la care se adaugă

sporurile prevăzute de lege.�

Acest amendament este respins în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot art.27

alin.(1) din proiectul de lege şi anume :

�Salariile de bază ale personalului de specialitate din instituţiile de

medicina legală sunt mai mari cu 100 % faţă de salariile de bază prevăzute

de lege la aceleaşi categorii de personal medical, la care se adaugă sporurile

prevăzute de lege�.

Acest articol este votat în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că, se va

întocmi un raport suplimentar la proiectul de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.1/2000, care va cuprinde punctul de vedere

exprimat în raportul comisiei, depus la Biroul Permanent în data de

12.03.2001.

Punctele 4 şi 5 privind proiectele de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.108/1999 şi respectiv aprobarea  Ordonanţei

Guvernului nr.103/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/1994

privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de igienă şi

sănătate nu au fost luate în dezbatere, deoarece comisia a hotărât

introducerea unui nou punct pe ordinea de zi, punctul 6 �Studiu individual

asupra Bugetului de stat pe anul 2001�.

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

2001 se constată o creştere a bugetului de stat a Ministerului  Sănătăţii şi

Familiei comparativ cu  anul 2000.

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

comisiei informează comisia că, în ziua de 18 aprilie 2001 vor sosi în
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România reprezentanţi ai O.M.S. care vor prezenta şi un raport de audit pe

sănătate mintală. Propune comisiei ca această delegaţie să prezinte raportul

în cadrul comisiei.

De asemenea, informează comisia că, în perioada 31 octombrie �

2 noiembrie 2001 se va organiza la Bucureşti Conferinţa panregională cu

titlul �Est şi vest în implementarea calităţii serviciilor medicale�, sub egida

Federaţiei Internaţionale a Spitalelor. Organizatorii au propus comisiei să

participe cu lucrări, în cadrul unei mese rotunde la care să fie invitaţi şi alţi

parlamentari.

Pentru bunul mers al activităţii, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei propune să se constituie subcomisii care să se

deplaseze în judeţe, pentru a se informa asupra aspectelor privind

disfuncţionalităţile din cadrul sistemului sanitar şi totodată să participe, în

judeţele unde sunt deputaţi, la diferite manifestări locale, la care să prezinte

activitatea comisiei. De asemenea, recomandă mediatizarea activităţii

comisiei de către toţi membrii comisiei, prin mijloacele audio-vizuale.

Membrii comisiei sunt de acord cu toate propunerile făcute de

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

                                                     PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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