Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Bucureşti, 08.06.2001
Nr. 569/XVIII/8

PROCES VERBAL
al şedinţei comisiei din zilele de 06 şi 07.06.2001
La lucrările comisiei în ziua de 6.06.2001 sunt prezenţi 13
deputaţi, fiind absent motivat 1, iar în ziua de 7.06.2001 sunt prezenţi 9
deputaţi, fiind absenţi motivat 5.
La lucrările comisiei participă ca invitaţi: dl.Tudor Florescu –
secretar de stat al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei, doamna Luminiţa Gheorghiu, secretar de stat al Ministerului
Sănătăţii şi Familiei, dl.dr.Cătălin Curea, preşedinte al Casei Asigurărilor de
Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei

şi

dl.Traian Voinea – director al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate .
Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea, pe fond, a proiectului de Lege privind acordarea
gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 – 12 luni
( procedură de urgenţă).
2. Dezbaterea, pe fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/1998 privind organizarea
activităţii de asistenţă medicală şi psihologică a personalului din transporturi

cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei
Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor ( procedură de urgenţă).
3. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi
funcţionarea cabinetelor medicale.
4. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/1999 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind
organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale ( procedură de urgenţă).
5. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.266/2000 pentru
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi
funcţionarea cabinetelor medicale ( în procedură de urgenţă).
În cadrul primului punct al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea
Ifrim, preşedintele comisiei face o scurtă prezentare a proiectului de Lege
supus atenţiei.
Acordarea gratuită de lapte praf este prevăzută în anexa nr.2 din
Programul de guvernare 2001 – 2004, capitolul “Îmbunătăţirea stării de
sănătate a populaţiei, protecţia copilului”. În anul 1982, România a aderat la
principiile Codului Internaţional de Marketing al Substitutelor de Lapte
Matern elaborat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi a semnat Acordul
privitor la comercializarea substitutelor de lapte matern. În unele situaţii,
sugarii au nevoie de alimentaţie cu formule de lapte, în cazurile în care
mama nu poate alăpta din motive independente de voinţa ei şi de eforturile
personalului medical de a stimula lactaţia. Pentru sprijinirea acordării unei
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alimentaţii corespunzătoare a acestor copii, se propune acordarea de lapte
praf formulă pentru sugari, în mod gratuit.
În cadrul acestei acţiuni se prevede că direcţiile de sănătate
publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor solicita, primi şi centraliza
listele cu copii în vârstă de 0 – 12 luni, alimentaţi artificial sau mixt, de la
medicii de familie din teritoriu. Ministerul Sănătăţii şi Familiei, pe baza
acestor situaţii, va distribui fondurile existente pe judeţe, proporţional, în
funcţie de numărul de sugari alimentaţi artificial sau mixt. Aceste fonduri
vor fi puse la dispoziţia direcţiilor de sănătate publică, care vor achiziţiona
laptele praf prin licitaţie.
Laptele praf, astfel achiziţionat, se va acorda numai pe bază de
prescripţie medicală eliberată de medicul de familie, numai copiilor 0 – 12
luni care necesită obligatoriu alimentare cu substitute de lapte matern, în
următoarele situaţii:
- absenţa

sau

insuficienţa

cantitativă

a

laptelui

matern,

demonstrată prin creşterea nesatisfăcătoare a sugarului;
- mama prezintă contraindicaţii permanente ale alăptării ( TBC
pulmonar activ, neoplazii, coşexie, septicemie, boli psihice grave, scleroză
în plăci, insuficienţă renală sau cardiacă, diabet zaharat decompensat,
tireotoxicoză, infecţie cu HIV, etc.);
- copilul este adoptat sau aflat în plasament familial;
- mamă decedată.
Medicii de familie vor prescrie laptele praf fără condiţionarea
calităţii de asigurat a părinţilor copiilor.
Eliberarea laptelui praf se va face prin primăriile localităţilor pe
raza cărora se află cabinetele medicale individuale ale medicilor de familie,
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pe listele cărora se află înscrişi sugarii care întrunesc condiţiile necesare
pentru a beneficia de lapte praf.
Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Administraţiei
Publice vor elabora norme, aprobate prin ordin comun, privind modul de
achiziţionare şi distribuire a laptelui praf acordat gratuit copiilor cu vârste
cuprinse între 0 – 12 luni.
Articolul 1 alineatul (1) şi (2) sunt adoptate în forma propusă de
iniţiator.
În cadrul discuţiilor de la articolul 2, dl.dep.dr.Ion Luchian arată
că este absurd ca laptele praf să fie distribuit prin consiliile locale, deoarece
singurii care sunt în măsură să efectueze această operaţiune sunt medicii de
familie. Aceştia dispun şi de documentaţia medicală precum şi de datele
primare privitoare la copii 0 – 12 luni, aflaţi în evidenţă.
Doamna secretar de stat Luminiţa Gheorghiu menţionează că, la
art.3, se prevede ca Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul
Administraţiei Publice vor elabora norme, prin ordin comun, privind modul
de achiziţionare şi distribuire a laptelui praf acordat gratuit şi care se vor
publica în Monitorul Oficial al României. În aceste norme se va menţiona
că firmele care câştigă licitaţia au obligaţia de a transporta laptele praf la
primării.
În replică, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei
propune eliminarea art.2, în condiţiile elaborării normelor, pentru a evita
orice risc. Sistemul sanitar nu are atribuţii privind distribuirea gratuită a
laptelui praf. Laptele praf pentru copii 0 – 12 luni este un medicament, care
nu trebuie să se afle la dispoziţia primarilor. Prezenta lege este singura care
va asigura seriozitatea acestei acţiuni.
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan apreciază că proiectul de lege este clar şi
concis. Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Administraţiei Publice
vor elabora norme de aplicare a legii care trebuie să fie precise şi
transparente. În ceea ce priveşte propunerea de eliminare a art.2, domnia sa
arată că săptămâna ce a trecut a apărut un act normativ care are ca obiect
strategia pentru protejarea copilului aflat în dificultate. Şi această problemă
poate fi soluţionată pe această cale.
Dl.dep.dr.Ion Luchian doreşte să atenţioneze că, dacă se livrează
laptele praf la primărie, se pot produce abuzuri. Domnia sa propune ca
distribuţia să se realizeze “de către medicii de familie cu sprijinul consiliilor
locale(…).”
La acest amendament achisează şi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,
preşedintele comisiei.
O altă propunere este formulată de către dl.dep.farm.Ion Burnei
care solicită adăugarea, în finalul textului, a sintagmei “, de către medicul de
familie.”
Amendamentul de eliminare a art.2 este respins în unanimitate.
Amendamentul dl.dep.farm.Ion Burnei este respins cu 1 vot pentru
şi 7 împotrivă.
Cu 7 voturi pentru şi o abţinere, este adoptat amendamentul
dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi dl.dep.dr.Ion Luchian .
Asupra art.3 nu au fost formulate amendamente.
Supus votului, textul art.3 este adoptat în unanimitate.
Având în vedere cele prezentate mai sus şi importanţa deosebită
care

trebuie

acordată

acestei

acţiuni,

dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim,

preşedintele comisiei supune atenţiei comisiei adoptarea proiectului de lege,
în integralitatea sa, cu amendamentul propus.
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În urma votului,

comisia a hotărât în unanimitate adoptarea

prezentului proiect de lege cu amendamentul propus.
La punctul al doilea al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,
preşedintele comisiei arată că, în urma dezbaterilor ce au avut loc în
şedinţele din 23 şi 24.05.2001 asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/1998 privind organizarea
activităţii de asistenţă medicală şi psihologică a personalului din transporturi
cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei
Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, comisia a întocmit raportul
nr.538/XVIII/8 din 24.05.2001. Până la momentul întocmirii şi depunerii
raportului nu au fost primite avizele de la comisiile sesizate. În ziua de luni,
28.05.2001, orele 14,00, Comisia pentru industrii şi servicii, care a fost
sesizată pentru avizarea proiectului de lege, a depus avizul nr.175/XVIII/3
din 28.05.2001 care conţinea mai multe amendamente de fond, termenul de
avizare fiind depăşit. În ziua de 30.05.2001, în cadrul dezbaterii în Plen
aupra acestui proiect de lege, la

solicitarea dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ,

vicepreşedintele comisiei, raportul a fost retrimis la comisie pentru
discutarea amendamentelor Comisiei pentru industrii şi servicii.
În această situaţie creată, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele
comisiei a propus invitarea factorilor de decizie implicaţi şi rediscutarea
proiectului de lege.
În continuare, Domnia sa acordă cuvântul primului invitat,
dl Tudor Florescu, secretar de stat al Ministerului Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei .
Dl.Tudor Florescu arată că, aşa cum se menţionează şi în avizul
Consiliului Legislativ, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului
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Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei funcţionează asemănător cu
casele de asigurări de sănătate judeţene. Menţiunea este insuficientă. Este
necesar să se insereze sintagma “funcţionează pe bază de statut propriu
aprobat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei “ care
o personalizează. Pornind de la această recomandare, domnia sa are rezerve
asupra modului cum este definită Casa la art.10 alin.(1) din raportul
comisiei, cu precizarea că a fost eliminată şi sintagma “autonomă”. În
Europa există mai multe case de asigurări de sănătate a transporturilor care
funcţionează în mod autonom. Atunci când s-a pornit pe principiul
autonomiei s-au avut în vedere reglementările europene. Restul decurge din
neaplicarea acestui principiu. Punctul de vedere al Comisiei pentru industrii
şi servicii, cuprins în aviz, este agreat de Ministerul Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei şi domnia sa solicită analizarea acestui aviz.
Modelul care se încearcă să fie aplicat, va conduce la mari discrepanţe
privind colectarea şi gestionarea fondurilor. În rândul sindicatelor din
transporturi se manifestă nemulţumire asupra modului în care a fost tratată
această lege.
În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei
dă cuvântul domnului director Traian Voinea de la Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate , care subliniază că, având în vedere problemele create
în sistem, care s-a dorit a fi unic, această Casă nu îşi mai regăseşte locul.
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pledează pentru desfiinţarea acestei
Case. Reţeaua transporturilor se află sub nivelul mediu de colectare a
fondurilor, cea mai mare parte din asiguraţii din transporturi şi armată
apelând la reţeaua civilă şi astfel se înregistrează cheltuieli mari în
detrimentul veniturilor. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a distribuit
bugetul cu dificultate din cauza unor excedente înregistrate la Casa
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Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,
Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti .
Dl.secretar de stat Tudor Florescu doreşte să aducă la cunoştinţă,
celor prezenţi, că există un protocol între Ministerul Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei , Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate prin care se propun unele modificări şi
completări la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/1998. Protocolul,
mai sus amintit, a fost încheiat la 5.04.2001 între doamna ministru
dr.Daniela Bartoş şi dl.ministru Miron Mitrea cu acceptul verbal al Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate.Domnul preşedinte al Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate prof.dr.Eugeniu Ţurlea nu a semnat. La art.10 din
protocol se menţionează că “se înfiinţează Casa Asigurărilor de Sănătate a
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei ca instituţie
publică autonomă(…)”.
În ceea ce priveşte excedentul la această Casă, se poate spune că
funcţionând în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor
şi Locuinţei, colectarea a fost mai bună. Excedentul a fost creat datorită
faptului că, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu a comunicat cât şi
pentru ce să se cheltuiască fondurile.
Dl.dep.dr.Ion Luchian doreşte unele informaţii suplimentare
privind numărul de clinici medicale, spitale, centre de diagnostic şi
tratament, cabinete medicale şi laboratoare psihologice care se află în reţea
şi cum sunt distribuite în teritoriu. De asemenea, solicită punctul de vedere
al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei asupra
respectării principiului solidarităţii, precum şi al modalităţii de subordonare
al acestei case.
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Răspunzând la întrebări, dl.secretar de stat Tudor Florescu
precizează că reţeaua medicală din subordinea Ministerului Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei cuprinde un număr de 320 dispensare
medicale, 25 centre de diagnostic şi tratament, 15 spitale dintre care 7 sunt
clinici universitare iar distribuţia este uniformă în teritoriu. Reţeaua este, de
asemenea, deservită de aproximativ 150 cabinete medicale stomatologice.
Domnia sa îşi exprimă acordul cu principiul solidarităţii menţionat în Legea
nr.145/1997 şi arată că 25 % din fondul colectat se varsă în fondul de
redistribuire, conform legii. De exemplu, în perioada ianuarie – mai a.c. s-au
vărsat la fond 200 miliarde lei . Subordonarea Casei Asigurărilor de Sănătate
a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se bazează pe
legislaţia în vigoare care prevede că preşedintele Casei se numeşte prin ordin
al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.
Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru aminteşte că , în urmă cu
câteva luni, au avut loc audieri la care reprezentanţii Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate s-au pronunţat împotriva înfiinţării Casei Asigurărilor
de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
Este de neînţeles modul în care s-a procedat la semnarea acestui protocol şi
faptul că membrii comisiei nu au fost înştiinţaţi de acest lucru. Sistemul de a
copia modele externe reprezintă o aberaţie în condiţiile în care realitatea a
dovedit că acestea nu s-au putut aplica. Domnia sa nu înţelege cum s-a putut
accepta şantajul din partea sindicatelor din transporturi. Prin apariţia casei
transporturilor se doreşte de fapt crearea unui sistem “stat în stat”, aşa cum a
funcţionat şi în sistemul sanitar militar.
În replică, dl.secretar de stat Tudor Florescu menţionează că,
referirea privind nemulţumirea sindicatelor din transporturi la adresa
propunerilor comisiei, a fost doar o remarcă.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi
subliniază că discuţiile se poartă sub tutela Parlamentului şi în acest caz, nu
este obligatoriu de a se discuta pe marginea doleanţelor unui sindicat sau
altul.
Exprimându-şi opinia, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan

subliniază că

fiecare parte doreşte să-şi rezolve problemele din sectorul său. Acest lucru se
poate cu uşurinţă desprinde din cele două puncte de vedere diametral opuse.
Dl.dep.dr.Ion Luchian constată că Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.41/1998 şi-a produs efectele şi acum ar fi mult prea greu să se
desfiinţeze această casă de asigurări de sănătate. Rămân doar câteva aspecte
de discutat în privinţa autonomiei. Ar fi de preferat ca Ministerul Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei să-şi agrementeze specialităţile
medicale cu specificul activităţilor pe care le desfăşoară.
În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei
remarcă faptul că, din partea comisiei, s-a dovedit mai mult decât bunăvoinţă
şi permisibilitate. Aceste amendamente şi propuneri au venit, după termenul
stabilit prin regulament şi după depunerea raportului. În mod normal aceste
discuţii nu trebuiau să aibă loc. Domnia sa a sesizat două puncte de vedere
care trebuiesc armonizate cu obiectivul pe care-l reprezintă starea de
sănătate a naţiunii. Deoarece dl.secretar de stat Tudor Florescu a făcut unele
remarci de natură politică, în cazul nostru politica P.D.S.R., în sănătate
aceasta coincide cu punctul de vedere al comisiei asupra acestui proiect de
lege. Aşa cum se prevede în Hotărârea Guvernului României privind
aprobarea Planului de acţiune al Programului de guvernare pe perioada 2001
– 2004, Fondul de asigurări de sănătate va fi administrat, în mod unic, de
către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . Contribuţiile colectate vor fi
repartizate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate către casele de
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asigurări ( actualele case judeţene, casa de asigurări a transporturilor, casa de
asigurări a apărării, iar ulterior şi către societăţi private de asigurări).
Asiguratul are libertatea să-şi aleagă casa de asigurări. Este evident faptul că
nu se mai poate vorbi de autonomia Casei Asigurărilor de Sănătate a
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei . Comisia este
deschisă pentru o mai bună funcţionalitate a sistemului de sănătate şi s-au
făcut eforturi pentru creşterea dobânzilor la fondul de asigurări de sănătate şi
creşterea fondurilor provenite din venituri extrabugetare. Politica de sănătate
trebuie să fie unitară şi nu aparţine numai a unui minister sau altul. Comisia
a fost de acord cu înfiinţarea Casei transporturilor şi a Casei apărării însă
arbitrul trebuie să fie Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
Dl.secretar de stat Tudor Florescu face o ultimă remarcă în sensul
că nu există arbitru imparţial şi de aceea a susţinut şi continuă să suţină ideea
de autonomie.
În replică, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei
subliniază că nu există nici un partizanat în această situaţie şi că, Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să facă politica sănătăţii
populaţiei. În situaţia de faţă este vorba de proiectarea unui cadru legislativ
coerent iar neregularităţile ce pot apare vor fi operativ ajustate.
În continuare, dl.dir.Traian Voinea solicită cuvântul şi doreşte să
aprecieze poziţia fermă dar realistă a comisiei. Dacă se va hotărâ ca această
Casă să existe şi va rămâne în sistemul de asigurări de sănătate, nu-şi va
regăsi locul decât sub coordonarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Nu este vorba de partizanat şi ca dovadă au fost modificate normele
metodologice privind sistemul de finanţare pentru aceste două case de
asigurări de sănătate. Domnia sa concluzionează prin a arăta că, în
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comparaţie cu numărul de asiguraţi ai aceste case, care este foarte mare,
reţeaua este mult prea mică.
Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei doreşte să intervină şi apreciază
intervenţiile dl.dir.Traian Voinea. În situaţia actuală comisia este un arbitru
imparţial. Activitatea, cât ar fi de autonomă, trebuie arbitrată şi nici
principiul solidarităţii nu poate fi eludat. Domnia sa se declară nemulţumit
de expresia că sindicatele sunt de acord cu sistemul propus de Ministerul
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei . Nu ar trebui să dăm un gir
unui astfel de mod de lucru. În continuare, domnia sa doreşte să asigure pe
invitaţi că proiectul va fi atent şi corect dezbătut, ca şi peste ani să poată
funcţiona în bune condiţii.
În continuare, în prezenţa a doi membrii ai Comisiei pentru
industrii şi servicii, doamna dep.Aura Vasile şi dl.dep.Ioan Bivolaru s-a
trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege aflat în discuţie.
La art.1 comisia a adoptat, în unanimitate, amendamentul
Comisiei pentru industrii şi servicii.
De asemenea, au fost adoptate în unanimitate amendamentele
Comisiei pentru industrii şi servicii la art.3 alin.(3) şi art.4 alin.(2).
Referitor la amendamentul Comisiei pentru industrii şi servicii de
la art.10 alin.(2), în care se solicită “autonomia” Casei Asigurărilor de
Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei ,
dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că această casă va fi
subordonată Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi nu Ministerului
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi face o nouă referire la
Hotărârea Guvernului României nr.455/2001 privind aprobarea Planului de
acţiune al Programului de guvernare pe perioada 2001 – 2004.
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Dl.dep.Ioan Bivolaru apreciază cele enunţate în Program ca fiind o
strategie de viitor şi îşi exprimă îndoiala că textul din raport răspunde pe
deplin acestor obiective. Domnia sa ar dori ca amendamentul propus la
art.10 alin.(1) să fie adoptat în forma propusă şi mai apoi, problema să fie
soluţionată printr-un singur act normativ.
Comisia a hotărât, în unanimitate, să respingă acest amendament şi
să menţină forma propusă în raport.
Din aceleaşi motive, comisia a hotărât în unanimitate şi
respingerea amendamentului Comisiei pentru industrii şi servicii de la art.10
alin.(3) şi să menţină forma propusă în raport.
La

art.10

alin.(4)

doamna

dep.Aura

Vasile

a

susţinut

amendamentul Comisiei pentru industrii şi servicii, care propune eliminarea
din textul Senatului a textului privind modul de organizare a reţelei sanitare
proprii în teritoriu şi care este un atribut al Ministerului Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei.
Comisia pentru sănătate şi familie a respins, în unanimitate, acest
amendament deoarece aceste precizări sunt necesare.
La art.14 alin.(4) dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele
comisiei propune reformularea după cum urmează:
“(4) Furnizorii de servicii medicale şi psihologice de la alin.(1) au
obligaţia de a asigura servicii medicale şi psihologice la cererea asiguraţilor,
pe baza principiilor solidarităţii şi subsidiarităţii, urmând ca decontările
cheltuielilor să se facă prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi prin casele de asigurări de
sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.”
Acest amendament este motivat de necesitatea respectării
principiilor solidarităţii şi subsidiarităţii din Legea nr.145/1997 şi stabileşte
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cu claritate statutul de funcţionare al Casei Asigurărilor de Sănătate a
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei la fel cu cel al
caselor de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
La art.16, Comisia pentru industrii şi servicii a propus un
amendament, prin introducerea unui text nou ca alin.(3) care prevede că,
numirea membrilor în adunarea reprezentanţilor şi în consiliul de
administraţie ale Casei Transporturilor se face prin ordin al ministrului
lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.
Deoarece,

acest

amendament

încalcă

prevederile

Legii

nr.145/1997, comisia a hotărât să-l respingă, cu unanimitate de voturi.
Amendamentul de la art.18 ( text din ordonanţă) a fost adoptat, în
unanimitate, în forma propusă de către Comisia pentru industrii şi servicii.
În finalul dezbaterilor acestui proiect de lege, comisia a adoptat ,
în unanimitate, raportul de înlocuire care va fi înaintat Plenului Camerei
Deputaţilor.
În conformitate cu prevederile de la art.66 alin.(3) din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele
comisiei propune dezbaterea proiectelor de lege menţionate la punctele 3,4 şi
5 din ordinea de zi, ca având obiect comun de reglementare, respectiv
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind
organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.
Comisia aprobă, în unanimitate, această procedură.
În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei
prezintă proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.
Prin ordinul ministrului sănătăţii nr.657/1991, modificat prin
ordinul ministrului sănătăţii nr.358/1997 privind înfiinţarea şi dotarea
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cabinetelor medicale, se reglementează practica privată pentru medicii de
medicină generală, medicii specialişti, medicii stomatologi, farmacişti şi alt
personal sanitar. Cabinetele medicale private înfiinţate până la momentul
apariţiei Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 aveau un statut diversificat şi
erau asimilate, ca funcţionare, societăţilor comerciale.
Prevederile Legii nr.74/1995 stipulează libera practică a
profesiunii de medic şi modul de obţinere a autorizaţiei de liberă practică.
Ordonanţa

Guvernului nr.124/1998 urmăreşte crearea cadrului

legal pentru autonomia furnizorilor de servicii de sănătate din asistenţa
medicală primară şi de specialitate ambulatorie, prin înfiinţarea cabinetului
medical. Condiţiile privind contractarea şi furnizarea serviciilor medicale în
cabinetele medicale sunt stabilite conform Legii nr.145/1997, prin
Contractul – Cadru , emis prin hotărâre de Guvern. Ordonanţa permite,
totodată, privatizarea cabinetelor medicale din sistemul public şi adaptarea
celor existente private la prezentele reglementări. Ulterior, pentru
soluţionarea unor probleme legate de atragerea capitalului privat în sistemul
sanitar, legalizarea desfăşurării unor activităţi cum sunt radiologia şi
radioterapia, situaţia juridică unor bunuri imobile care deservesc reţeaua
sanitară aflate în domeniu public şi introducerea unor facilităţi fiscale, a fost
emisă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.116/1999 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi
funcţionarea cabinetelor medicale.
După intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr.124/1998,
modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.116/1999, s-a constatat existenţa unui segment al cabinetelor medicale, a
căror organizare şi funcţionare nu era reglementată, respectiv acele cabinete
care îşi desfăşoară activitatea în cadrul organizaţiilor neguvernamentale,
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fundaţiilor, asociaţiilor profesionale şi în cadrul cultelor religioase şi al
lăcaşelor de cult.
În aceste condiţii, a fost emisă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.266/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr.124/1998 care reglementează posibilitatea ca şi aceste cabinete medicale
să încheie relaţii contractuale privind furnizarea de servicii medicale cu
casele de asigurări de sănătate.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale adoptat
de Senat în şedinţa din 24 mai 2001 cuprinde toate modificările şi
completările ulterioare.
Asupra art.1 – 5 nu au fost formulate observaţii şi comisia le-a
adoptat, în unaimitate, în forma propusă în proiectul de lege.
Referindu-se la textul art.6 alin.(1) dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,
preşedintele comisiei arată că este necesar să se dea posibilitatea medicilor
să presteze servicii plătite, pe baza contractelor încheiate cu casele de
asigurări de sănătate, necesare activităţii medicale preventive şi curative (
analize, ecografii, fizio-kinetoterapie, etc.). În acest sens, domnia sa propune
ca, după sintagma “imagistică medicală” să se insereze sintagma “şi alte
activităţi medicale şi conexe actului medical(…).”
Acest amendament este susţinut şi de dl.dep.dr.Ion Luchian şi
dl.dep.Ion Burnei.
Acest amendament a fost adoptat, în unanimitate, de către comisie.
În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei
arată că textul art.6 alin.(3) din ordonanţă ar trebui reintrodus în proiect
deoarece tratează modul de exercitare al controlului privind respectarea
normelor legale în furnizarea serviciilor medicale.
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Acelaşi punct de vedere îl exprimă şi dl.dep.dr.Ludovic Abiţei care
arată că aceste prevederi se află în strânsă corelare cu prevederile art.32 din
Legea nr.145/1997 şi art.3 pct.39 din Hotărârea Guvernului României
nr.22/2001.
Amendamentul supus dezbaterii este adoptat, în unanimitate, iar
art.6 alin.(3) din ordonanţă devine art.6 alin.(5) din proiectul de lege.
Asupra art.7 nu sunt formulate propuneri, fiind adoptat în
unanimitate.
La art.8 dl.dep.Ion Burnei a propus ca, la lit.a), sintagma “casa de
asigurări de sănătate judeţeană sau a municipiului Bucureşti” să se
înlocuiască cu sintagma “casa de asigurări de sănătate”, deoarece în
momentul de faţă fiinţează, pe lângă casele judeţene şi Casa Asigurărilor de
Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii
Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei .
Acest amendament a fost aprobat în unanimitate, textul propus
urmând să facă, în final, obiectul unui nou punct care să opereze modificarea
în tot cuprinsul legii.
La art.8 lit.b) dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan propune reintroducerea în
lege a textului de la lit.b) din ordonanţă. Această propunere oferă medicilor
posibilitatea de a presta servicii medicale peste plafonul acordat de casa de
asigurări de sănătate.
Şi acest amendament a fost adoptat în unanimitate, textul ce
urmează a fi introdus îl înlocuieşte pe cel de la art.8 lit.b) din proiect.
Asupra textelor de la art.8 lit.c) – f) nu au fost formulate
amendamente, comisia adoptându-le în unanimitate în forma din proiectul de
lege.
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La art.9 alin.(2) din proiect, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,
preşedintele comisiei apreciază că este necesară o iniţiativă legislativă
privind reducerea impozitului din activităţile desfăşurate pe bază de liberă
iniţiativă.
Acelaşi punct de vedere este exprimat şi de dl.dep.dr.Ion Luchian
care-şi asumă responsabilitatea documentării, în vederea promovării unei
iniţiative legislative cu acest obiect.
Textul art.9 alin.(2) este votat, în unanimitate, în forma din
proiectul de lege.
Asupra art.10 din ordonanţă nu au fost formulate amendamente,
fiind adoptat în unanimitate.
La pct.8, din proiectul de lege, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,
preşedintele comisiei şi dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan au propus reintroducerea
textului de la art.11 alin.(2) din ordonanţă , ca fiind mai concis şi
cuprinzător.
Comisia a adoptat, în unanimitate, acest amendament şi în aceste
condiţii pct.8 se va elimina fiind fără obiect.
Referindu-se

la

textul

art.12

din

proiectul

de

lege,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan
şi dl.dep.Ion Burnei au propus următoarea reformulare:
“Art.12. – (1) Cabinetele medicale sun obligate să efectueze
activităţile medicale precum şi să întocmească şi să (…).
(2) Cabinetele stomatologice vor asigura prin rotaţie urgenţele
medicale stomatologice.”
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei doreşte să
sublinieze, prin amendamentul de la alin.(1) că, în primul rând, medicii din
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aceste cabinete au obligaţia să efectueze în bune condiţii prestaţiile medicale
şi mai apoi, celelalte atribuţii.
În ceea ce priveşte textul nou al alin.(2) dl.dep.Ion Burnei
subliniază că este necesar ca, aceste cabinete stomatologice, să fie obligate
să asigure prin rotaţie urgenţele medicale stomatologice.
Textul art.12, astfel reformulat, a fost adoptat în unanimitate.
Asupra art.121 alin.(1) nu au fost formulate amendamente, textul
fiind adoptat în unanimitate.
La art.121 alin.(2) din proiectul de lege, dl.dep.prof.dr.Mircea
Ifrim, preşedintele comisiei şi dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan au propus, pentru
corelare cu modificarea operată la art.12 alin.(1), introducerea sintagmei
“neefectuarea activităţilor medicale precum şi (…)”.
Şi acest amendament a fost adoptat în unanimitate.
Asupra textelor de la art.121 alin.(3) şi (4) nu au fost formulate
amendamente, fiind adoptate în unanimitate în forma din proiectul de lege.
În cadrul Capitolului IV “Dispoziţii tranzitorii şi finale” asupra
art.13 alin.(1) – (7) nu au fost formulate amendamente, textele fiind adoptate
în forma propusă în proiect.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca,
după alin.(7) al art.13, să se introducă un nou text, ca alin.(8), având
următorul cuprins:
“(8) Prevederile prezentului articol nu se aplică patrimoniului
clinicilor universitare şi cabinetelor medicale din spitale, care rămân în
patrimoniul public.”
Acest amendament are în vedere asigurarea, în continuare, a bunei
desfăşurări a activităţii de învăţământ şi funcţionarea unitară a spitalelor.
Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.
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Asupra textului art.14 nu au fost formulate amendamente, acesta
fiind adoptat în unanimitate.
La art.141 alin.(1) dl.dep.Ion Burnei propune restrângerea
dreptului de înfiinţare şi organizare de cabinete medicale numai pentru
organizaţiile non-profit, fundaţiile şi asociaţiile numai cu activităţi medicale
şi asociaţiile profesionale numai cu activităţi medicale. Pentru obţinerea de
avantaje fiscale, multe asociaţii şi fundaţii vor solicita obţinerea dreptului de
înfiinţare şi organizare de cabinete medicale, fără a acorda importanţa
cuvenită furnizării de servicii medicale.
Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.
Asupra textelor 141 alin.(2) şi (3) nu aost formulate amendamente.
De asemenea, asupra textelor art.142 – 16 nu au fost formulate
amendamente, fiind adoptate în forma din proiectul de lege.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale a fost
adoptat, în unanimitate, cu amendamentele ce vor face obiectul raportului
comisiei.
În

consecinţă,

la

propunerea

dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim,

preşedintele comisiei, au fost adoptate, în forma propusă de Senat, în
unanimitate, proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.116/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.124/1998 şi proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.266/2000 pentru completarea Ordonanţei
Guvernului nr.124/1998.
În continuare sunt discutate alte probleme privind activitatea
curentă a Comisiei pentru sănătate şi familie .
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei face o scurtă
informare pe marginea participării la Conferinţa Internaţională a
Învăţământului Medical Francofon care s-a desfăşurat acum două săptămâni
la Paris. În cadrul discuţiilor pe care le-a avut cu personalităţi din viaţa
medicală internaţională şi reprezentanţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii,
domnia sa consideră că s-a deschis posibilitatea unei viitoare colaborări.
Aceste colaborări vor îmbrăca forma schimburilor de idei şi a participării
membrilor comisiei la diversele manifestări ştiinţifice medicale.
Referindu-se la programul săptămânii ce urmează, domnia sa
subliniază necesitatea demarării audierilor şi discuţiilor asupra propunerii
legislative privind Legea sănătăţii mintale. Deoarece, în perioada 12 – 14
iunie a.c. se va afla la Sinaia, la manifestările prilejuite de Simpozionul
“Paulescu’80” 80 de ani de insulino-terapie, domnia sa propune organizarea,
în ziua de luni 11 iunie, a unei şedinţe a comisiei la care să aibă loc audierile
pe marginea propunerii legislative privind sănătatea mintală.
Comisia hotărăşte, în unanimitate, să se adreseze Biroului
Permanent al Camerei Deputaţilor o solicitare în acest sens.
Lucrările comisiei s-au încheiat la orele 16,30.

PREŞEDINTE,
ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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