
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie           Bucureşti, 14.03.2001
                                                                                       Nr. 305/XVIII/8

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din data de 14.03.2001

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

14 martie 2001 între orele 8,30 � 14,30, având următoarea ordine de zi :

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod

gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele

categorii de persoane prevăzute în legi speciale (Raport nr.149/XVIII/8 din

data de 26.06.2000, retras de către comisie).

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2000 pentru modificarea art.2

lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea,

în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru

unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale (Raport

nr.149/XVIII/8 din data de 26.06.2000, retras de către comisie).
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3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2000 pentru modificarea art.6

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în

mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele

categorii de persoane prevăzute în legi speciale.

4. Audierea  domnului prof.dr.Cezar Macarie,secretar de stat al

Ministerul Sănătăţii şi Familiei , domnului dr.Mihai Farcaş, director al

Inspecţiei Sanitare de Stat din Ministerul Sănătăţii şi Familiei  şi domnului

conf.dr. Octavian Luchian, director al  Institutului de Igienă Bucureşti 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 şi

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.103/2000 pentru modificarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi

sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică.

( sesizare în fond).

5. 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).

Deoarece proiectele de lege, menţionate la punctele 1,2 şi 3 ale ordinii

de zi , au acelaşi obiect de reglementare, respectiv aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a

asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de

persoane prevăzute în legi speciale, Comisia pentru sănătate şi familie a dat
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curs prevederilor reglementare privind dezbaterea, în vederea întocmirii unui

singur raport.

De prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă vor beneficia şi părinţii

celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru Victoria

Revoluţiei din decembrie 1989, precum şi  persoanele persecutate, din

motive etnice, de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6

septembrie 1940 până la 6 martie 1945. Persoanele persecutate din motive

politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi

cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, precum şi persoanele

persecutate, din motive etnice, de către regimurile instaurate în România cu

începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 vor beneficia de câte

un bilet de tratament gratuit, pe an, într-o staţiune balneoclimaterică.

Accesul gratuit la bazele de tratament se va suporta din bugetul asigurărilor

sociale de stat deoarece, aceste drepturi fac obiectul protecţiei sociale

acordate acestor categorii de persoane prevăzute în legi speciale. Celelalte

facilităţi, acordate acestor categorii de persoane, se suportă din fondul de

asigurări de sănătate, gestionat de către casele de asigurări de sănătate de

care asiguratul aparţine.

În cadrul audierilor care au avut loc, la punctul al patrulea al ordinii de

zi , privind cauzele care au condus la modificarea şi completarea Legii

nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale

de igienă şi sănătate publică, s-au desprins următoarele aspecte :

1. � În ultimii ani, s-au produs o serie de modificări legislative

importante, printre care se numără şi intrarea în vigoare a Legii nr.100/1998

privind asistenţa de sănătate publică, precum şi apariţia unor reglementări în

materie emise de Ministerul Sănătăţii şi Familiei în domeniul igienei

factorilor de mediu, a alimentaţiei, etc.
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2.  � La aceste schimbări legislative se adaugă, de asemenea, şi

necesitatea armonizării legislaţiei româneşti la cea a Uniunii Europene, ceea

ce determină sancţionarea unor noi contravenţii. Actualele reglementări se

află în faza de notificare la Comisia de integrare europeană şi vor fi căutate

noi corespondenţe la prevederile europene.

3. � Având în vedere, pe de o parte, încadrarea cu mai multă

acurateţe în reglementările generale privind stabilirea şi sancţionarea

contravenţiilor, iar pe de altă parte, renunţarea la unele prevederi mai puţin

clare, este necesară modificarea şi completarea actului normativ sus

menţionat.

4. � Devalorizarea accentuată a monedei naţionale şi evoluţia

inflaţiei în perioada 1994 � 2001 au făcut ca în prezent, cuantumul amenzilor

să fie scăzut, acestea devenind ineficace.

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au subliniat necesitatea

aprobării Ordonanţei Guvernului nr.108/1999 şi a Ordonanţei Guvernului

nr.103/2000 privind modificarea şi completarea Legii nr.98/1994 privind

stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi

sănătate publică, ţinându-se seama şi de propunerile care au fost înaintate de

către Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

Concluziile dezbaterilor prezentate de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei , au relevat pe de o parte însuşirea unor serii de

sugestii formulate de către invitaţi şi de către  membrii comisiei, iar pe de

altă parte 3 elemente esenţiale ce vor trebui să se reflecte în legislaţia

discutată.

1. Faptul  că atribuţiile privind controlul respectării normelor legale de

igienă şi sănătate publică, precum şi aplicarea sancţiunilor trebuie să revină

în exclusivitate personalului medico-sanitar şi nu în sarcina organelor de
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Poliţie sau a organelor administraţiei locale care nu au pregătirea şi

competenţa în domeniul sanitar.

2. Având în vedere reducerile de personal efectuate la inspectoratele

sanitare de stat  este necesară introducerea în lege a unor prevederi

referitoare la obligativitatea respectării normativelor de personal existente în

acest domeniu esenţial.

3. În scopul  îmbunătăţirii activităţii de control pentru promovarea

conceptului profilactic în activitatea medico � sanitară, pentru respectarea

normelor legale de igienă şi sănătate publică,  se vor introduce în lege unele

prevederi prin care, se vor acorda aceste atribuţii medicilor de familie cu atât

mai mult aceasta se impune în mediul rural unde activitatea igienico-sanitară

aproape că nu mai există.

După încheierea acestor discuţii, Comisia pentru sănătate şi familie a

trecut la dezbaterea pe articole a 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.

Au fost aprobate, în unanimitate, titlul ordonanţei şi articolul 1.

Lucrările şedinţei s-au oprit la acest punct al ordinii de zi.

Din numărul total al membrilor comisiei (15) au absentat motivat (3),

după cum urmează : doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al

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

dep.Ioan Mircea Paşcu (Grupul Parlamentar al PDSR).

                                                               PREŞEDINTE,
PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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