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PROCES VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 25.09.2001
La lucrările comisiei sunt prezenţi 11 deputaţi, fiind absenţi motivat 3
deputaţi.
Lucrările

şedinţei

sunt

conduse

de

dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan

,

vicepreşedintele comisiei.
Comisia a adoptat, în unanimitate următoarea ordine de zi:
1.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.47/2001 pentru ratificarea Memorandumului de
finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la
participarea României în anul 2001 la programele comunitare : Întreprinderi
mici şi mijlocii, Egalitatea şanselor între femei şi bărbaţi, SAVE II, Prevenirea
SIDA şi a altor câteva boli contagioase – RO 0009, semnat la Bucureşti la 29
decembrie 2000.
2.

Dezbateri generale asupra proiectului Legii drepturilor pacientului.

3.

Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind produsele
medicamentoase de uz uman.
4.

Dezbaterea şi avizarea în

fond a proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.100/2000 pentru modificarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz
uman.
5.

Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.220/2000 pentru prorogarea
termenului prevăzut la art.109 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman.
La primul punct al ordinii de zi dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că în
cadrul întâlnirii de la Luxembourg din 12 – 13 decembrie 1997 s-a subliniat
importanţa participării ţărilor din Europa Centrală şi de Est la programele
comunitare, ca parte componentă a strategiei consolidate de pre-aderare.
Participarea acestora nu numai că va contribui la implementarea
prrevederilor cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi culturală din
cadrul Acordurilor Europene, dar totodată oferă posibilitatea acestor state,
inclusiv a României, de a se familiariza cu politicile Uniunii Europene şi cu
metodele de lucru.
În acest context, Consiliul Europei a fost de acord ca PHARE să continue
participarea la finanţarea contribuţiilor financiare ale ţărilor din Europa Centrală
şi de Est până la aproximativ 10 % din alocările PHARE. În acelaşi timp, statele
candidate vor trebui să-şi sporească progresiv contribuţia lor financiară. În ceea
ce priveşte aceste programele, România şi-a manifestat interesul pentru
participarea în anul 2000 la un set de programe printre care şi prevenirea SIDA
şi a altor boli contagioase.
Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru arată că, în situaţia în care
contribuţia financiară care a fost calculată luând în considerare produsul intern
brut a fiecărei ţări, nu este utilizată de participanţii din ţara respectivă, acesta nu
este rambursată ţării care a contribuit.
Aceste fonduri necheltuite ar putea fi folosite pentru alte programe ale
unor participanţi individuali sau instituţionali din orice altă ţară. Posibilul sprijin
PHARE complementar va urma aceleaşi reguli.
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Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată că acest proiect de lege prevede că
fondurile PHARE vor fi transferate numai după intrarea în vigoare a deciziilor
corepunzătoare a Consiliului de Asociere, privind participarea la noua generaţie
de programe care sunt în lucru.
Dl.dep.Ion Burnei arată că proiectul de lege vine în sprijinul procesului
reformei economice şi sociale din România.
Acesta cuprinde o serie de anexe printre care Anexa VI – care prevede
măsuri pregătitoare în vederea participării la activitatea

Agenţiei Europene

pentru Evaluarea Produselor Medicinale ( EMEA). În 1999, EMEA a primit un
contract pentru derularea între 2000 – 2003 a unui program de asistenţă tehnică
în sectorul farmaceutic PERF, finanţat din fonduri PHARE.
Scopul

acestuia

este

de

a

implementa

acquis-ul

comunitar,

farmacovigilenţa, practici bune de fabricare şi formarea profesională interagenţii. Pentru anul 2000 – 2001 este alocată o sumă totală de 2.657.958 Euro
defalcată după cum urmează, pentru:
a) acqui-sul 212.810 Euro;
b) GMP

162.264 Euro;

c) farmacovigilenţă 206.262 Euro;
d) probleme veterinare 307.752 Euro;
e) inter-agenţii 809.611 Euro;
f) management 34.364 Euro;
g) toate 350.000 Euro.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului
de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.47/2001 pentru ratificarea
Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia
Europeană referitor la participarea României în anul 2001 la programele
comunitare : Întreprinderi mici şi mijlocii, Egalitatea şanselor între femei şi
bărbaţi, SAVE II, Prevenirea SIDA şi a altor câteva boli contagioase – RO 0009,
semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2000.
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La punctul 2 al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere proiectul Legii
drepturilor pacienţilor.
Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că această lege are ca scop stabilirea şi
protejarea drepturilor pacienţilor în vederea creşterii calităţii serviciilor
medicale.
În prezent, în România există mari diferenţe de calitate în ceea ce priveşte
acordarea serviciilor medicale.
Domnia sa arată că, la baza elaborării proiectului de lege au stat o serie de
documente internaţionale, precum Declararea Promovării Drepturilor Pacienţilor
în Europa din 1994, Carta Pacientului Spitalizat ( 1979).
Dl.dep.Ion Burnei arată că iniţiatorii, în elaborarea proiectului de lege , nu
au ţinut cont de Convenţia semnată de România în 1996 privind Carta Socială
Europeană şi de Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina din 1997.
Carta Socială Europeană prevede că statele părţi se angajează să ia fie
direct, fie în cooperare cu organizaţiile publice şi private măsuri privind
eliminarea., în măsura în care este posibil, a cauzelor unei sănătăţi deficiente.
Doamna dep.Constanţa Popa arată că, în conformitate cu aceiaşi
convenţie trebuie să se prevadă servicii de consultare şi de educare în ceea ce
priveşte

ameliorarea

sănătăţii

şi

dezvoltarea

simţului

responsabilităţii

individuale în materie de sănătate. În acelaşi timp, în măsura posibilului, este
necesar să se prevină bolile epidemice, endemice etc.
Dl.dep.dr.Ion Luchian- referitor la dreptul de asistenţă medicală, Carta
Socială Europeană prevede că persoana care nu dispune de resurse financiare
suficiente, să poată beneficia de o asistenţă corespunzătoare în caz de boală.
Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată că în Convenţia privind drepturile omului
sunt stipulate prevederi privind consimţământul pacientului, dreptul de
informare al acestuia, precum şi modalităţile de prelevare de organe şi ţesuturi
de la donatorii în viaţă în scopul transplantului, care au fost luate în consideraţie
la elaborarea proiectului de lege.
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că, acest proiect de lege doreşte să
contribuie la protejarea unor drepturi umane fundamentale , la promovarea
umanizării asistenţei medicale şi la susţinerea persoanelor celor mai vulnerabile
: vârstnicii, copiii, bolnavii psihici şi cei aflaţi în stare foarte gravă.
Proiectul de lege care a fost elaborat în anul 1998 trebuie corelat cu o
serie de acte normative care au fost promulgate ulterior, fapt pentru care
propune amânea dezbaterilor asupra proiectului Legii drepturilor pacientului.
Dezbaterile asupra punctelor 3, 4 şi 5 din ordinea de zi au fost amânate
pentru viitoarea şedinţă a comisiei.

p.PREŞEDINTE,
DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN
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