
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie           Bucureşti, 06.03.2001
                                                                                       Nr. 159/XVIII/8

S I N T E Z A
şedinţei comisiei din data de 06.03.2001

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de

6.03.2001 între orele 8,30 � 14,30, având 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.

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.
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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, comisia, a luat în dezbatere proiectul

de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind elaborarea unei

Farmacopee Europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964.

În cadrul discuţiilor, pe fond, s-a avut în vedere că, prin aderarea la

Convenţia privind elaborarea Farmacopeei Europene, România are atât

obligaţii de ordin financiar, tehnic şi juridic, cât  şi avantaje în domeniul

politic, ştiinţific, economic, social şi în domeniul calităţii medicamentului.

Obligaţiile, în plan financiar, constau în participarea anuală a

României  cu o contribuţie, calculată prin raportare la numărul de locuitori şi

la PIB, având ca bază de calcul valorile medii ale ultimilor 3 ani. Plata

contribuţiei este asigurată de către  Ministerul Sănătăţii şi Familiei , prin

suplimentarea bugetului de stat pentru sănătate.

Din punct de vedere tehnic, România va participa la elaborarea

monografiilor Farmacopeei Europene cu specialişti şi experţi.

În plan juridic, România va trebui să ia toate măsurile legislative şi

administrative pentru aplicarea Farmacopeei Europene.

 Avantajele ce decurg în urma aderării la Convenţia privind elaborarea

unei Farmacopee Europene, în domeniul politic,constau în armonizarea

legislaţiei privind produsele medicamentoase care  trebuie privită prin

prisma viitoarei admiteri a României în Uniunea Europeană.

În domeniul ştiinţific, se asigură informarea specialiştilor cu toate

noutăţile şi reglementările privind calitatea medicamentului.
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Din punct de vedere economic, avantajele României sunt urmare

creşterii  calităţii medicamentului, calitate ce va fi recunoscută şi acceptată

în ţările membre şi nemembre ale Uniunii Europene. Prin promovarea

proiectului de lege, se creează cale liberă exportului de medicamente

româneşti către piaţa Uniunii Europene, ceea ce înseamnă o reală relansare

economică a industriei româneşti.

Din punct de vedere social, al sănătăţii publice, avantajul este cert prin

ridicarea nivelului calitativ al medicamentului românesc şi asigurarea unei

calităţi corespunzătoare a substanţelor şi produselor medicamentoase din

import.

Deoarece nu au fost formulate amendamente, Comisia pentru sănătate

şi familie a hotărât, în unanimitate, ca proiectul de Lege pentru aderarea

României la Convenţia privind elaborarea unei Farmacopee Europene,

adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964 să fie supus spre dezbatere şi

adoptare în forma prezentată.

La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere,  proiectul de

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2001

privind înfiinţarea Autorităţii pentru Protecţia Copilului şi Adopţie.

În urma discuţiilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului

de Lege, cu amendamentele ce vor face obiectul avizului comisiei.

La punctul 3  al ordinii de zi, comisia a dorit, ca înaintea dezbaterii, în

fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionării instituţiilor de

medicină legală, să audieze şi punctul de vedere a reprezentanţilor

Ministerului  Sănătăţii şi Familiei şi ai Institutului de medicină legală �Mina
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Minovici�. Invitaţii au solicitat, în numele celor pe care îi reprezintă,

promovarea proiectului  de lege în forma propusă de iniţiator subliniind că,în

proiectul de lege, maniera de abordare a problematicii medicinii legale este

unitară, stabilindu-se sarcinile şi obligaţiile acestor structuri, finanţarea şi

modalităţile de conducere a acestei activităţi.

În continuare se arată că, la fundamentarea actului normativ s-a avut

în vedere următoarele :

-     s-a  avut în vedere păstrarea cadrului legal privind independenţa

medicinii legale, care oferă  probe  justiţiei;

- descentralizarea instituţiilor de medicină legală prin înfiinţarea

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

apariţia altora;

-  în conformitate cu prevederile Constituţiei României, părţile au

drept la apărare, prin formarea unui corp de experţi care să-i reprezinte în

faţa instanţei de judecată;

-  finanţarea medicinii legale, parte a asistenţei medicale va fi

realizată prin alocarea unor fonduri de la bugetul de stat pentru sănătate şi

prin  sumele obţinute din prestaţiile medico-legale utilizate exclusiv în

beneficiul instituţiilor de medicină legală pentru achiziţionarea de aparatură

şi consumabile;

-   s-a constituit Consiliul superior de medicină legală, în

componenţa căruia intră şi reprezentanţi ai Ministerului  Sănătăţii şi

Familiei, ai  Ministerului Justiţiei, ai Ministerului Public şi ai Ministerului

de Interne.  Acest consiliu are un rol metodologic şi ştiinţific, în aşa fel încât

probaţiunea medico-legală să fie realizată în stil unitar.

În luările de cuvânt care au urmat, membrii comisiei au formulat o

serie de întrebări pe marginea funcţionării sistemului de medicină în
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România, cu referire directă la prevederile din proiectul de Lege pentru

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

funcţionării instituţiilor de medicină legală.

La aceste întrebări invitaţii prezenţi au subliniat că, medicina legală

face parte  integrantă din sistemul de asistenţă medicală. În ceea ce priveşte

rolul Consiliului superior de medicină legală este unul de natură consultativă

şi metodologică. O problematică aparte a constituit-o modul de recuperare a

cheltuielilor necesare pentru efectuarea constatărilor, expertizelor şi a altor

lucrări medico-legale,  dispuse de la persoanele stabilite de către instanţele

judecătoreşti competente, ca şi colaborarea cu serviciile medicale de urgenţă

judeţene.

Referitor la titulatura Institutului de medicină legală �Mina Minovici�,

ambii invitaţi au propus ca Institutul de medicină  legală �Mina Minovici� să

se numească Institutul naţional de medicină legală �Mina Minovici�,

avându-se în vedere tezaurul de istorie acumulat, autoritatea câştigată pe

plan naţional şi internaţional, precum şi dotarea tehnică de înaltă

performanţă de care dispune.

Sintetizând luările la cuvânt, preşedintele comisiei subliniază că,

medicina legală este o componentă de bază a asistenţei medicale, atât în ceea

ce priveşte formarea de specialişti, dotarea cu aparatură medicală, cât şi a

relaţiilor în structura sanitară. De asemenea arată că, independenţa medicinei

legale este esenţială, aceasta nu poate aparţine de ministerul căruia îi conferă

probe. Un rol important îl are colaborarea cu unităţile sanitare, deoarece

aceasta este una vitală pentru sistemul de asistenţă medicală.

În continuare, în cadrul punctului al 3-lea al ordinii de zi, Comisia

pentru sănătate şi familie a dezbătut, pe articole proiectul de Lege pentru
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aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2000 privind organizarea activităţii şi

funcţionării instituţiilor de medicină legală.

În cadrul dezbaterilor, s-a avut în vedere principiul interzicerii oricărei

ingerinţe în activitatea medico-legală. Un rol înesmnat este îndeplinit de

Consiliul superior de medicină legală, care coordonează, sub raport ştiinţific

şi metodologic activitatea de medicină legală. Activitatea de verificare şi

avizare a actelor medico-legale este de competenţa Comisiei superioare de

medicină legală şi a comisiilor de avizare şi control a actelor medico-legale.

În cadrul atribuţiilor ce revin instituţiilor de medicină legală este prevăzută şi

contribuţia acestora la dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi a învăţământului

medical universitar. Aspectele procedurale privind efectuarea expertizelor, a

constatărilor şi a altor lucrări medico-legale  vor fi reglementate prin norme.

Nu în ultimul rând, s-a avut în vedere modalităţile de plată a

cheltuielilor necesare pentru efectuarea constatărilor expertizelor şi a altor

lucrări medico-legale, dispuse de organele de urmărire penală sau de

instanţele judecătoreşti. De asemenea, s-a votat un amendament conform

căruia Institutul de medicină legală �Mina Minovici� se va numi Institutul

naţional de medicină legală �Mina Minovici�.

În finalul dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a acordat, în

unanimitate, un vot favorabil asupra proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.1/2000 privind organizarea activităţii şi

funcţionării instituţiilor de medicină legală., cu amendamentele ce vor face

obiectul raportului comisiei.

La punctul 4 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.
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Din numărul total a membrilor comisiei (15) au absentat motivat 3

deputaţi, după cum urmează : doamna dep.dr.Daniela Bartoş ( Grupul

Parlamentar al PDSR), doamna dep.Julia Pataki (Grupul Parlamentar al

UDMR ) şi domnul dep.Ioan Mircea Paşcu ( Grupul Parlamentar al PDSR ).

                                                         PREŞEDINTE,

PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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