Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Bucureşti, 09.05.2001
Nr. 438/XVIII/8

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 09.05.2001
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de
9.05.2001, între orele 8,30 – 12,45 , având următoarea ordine de zi:
1. Discuţii asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensie şi alte
drepturi de asigurări sociale cu modificările şi completările ulterioare (Aviz).
2. 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
legale de igienă şi sănătate publică .
3. 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 legale de igienă
şi sănătate .

4. Dezbateri, pe fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.109/1999 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii.
5. Dezbateri, pe fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.51/2000 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii.
6. Dezbateri, pe fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.135/2000 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii
aprobată prin Legea nr.114/1992 cu modificările şi completările ulterioare.
La primul punct al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,
preşedintele comisiei a prezentat propunerea legislativă pentru modificarea
şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale cu modificările şi completările ulterioare,
subliniind că aceasta completează prevederile art.62 din lege, care face
referire la revizuirea medicală a pensionarilor de invaliditate la intervale de 6
– 12 luni până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, precum şi la
nerevizuirea medicală periodică a pensionarilor care îndeplinesc anumite
condiţii.
În propunerea legislativă se prevede că, o persoană poate fi clasată ca
nerevizuibilă mai devreme cu doi ani decât vârsta prevăzută la art.62 alin.(7)
lit.c), dacă a realizat un stagiu de cotizare mai mare cu 4 ani decât stagiul
complet de cotizare. Problema nerevizuirii medicale a pensionarilor de
invaliditate se regăseşte şi în legislaţia altor ţări.
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În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, în unanimitate, avizarea
favorabilă a acestei propuneri legislative, în forma prezentată de iniţiatori.
La punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi s-au continuat dezbaterile, 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 legale de igienă şi
sănătate publică împreună cu Ordonanţa Guvernului nr.103/2000, cu acelaşi
obiect de reglementare.
În urma dezbaterilor asupra art.16 – 19 din Ordonanţa Guvernului
nr.108/1999 , comisia a hotărât mărirea cuantumului amenzilor, astfel : la
art.16 de la 2 – 10 milioane lei la 3 – 10 milioane lei, la art.17 de la 3 – 15
milioane lei la 5 – 15 milioane lei, iar la art.18 de la 1 – 5 milioane lei la 2 –
5 milioane lei.
Aceste amendamente au ca obiect al motivării descurajarea celor
care se abat de la respectarea normelor de igienă în cadrul unităţilor
sanitare, privind:
-

asigurarea cu obiecte sanitare în număr corespunzător

normativului în vigoare ;
-

asigurarea prelucrării sanitare la internare a pacienţilor

parazitaţi;
-

asigurarea spaţiilor şi dotărilor necesare colectării şi depozitării

deşeurilor cu potenţial contaminat;
-

asigurarea depozitării şi păstrării articolelor sterilizate.

Ca urmare a unor situaţii frecvent întâlnite în unităţile sanitare,
comisia a votat, în unanimitate completarea art.17 cu alte două noi texte, ca
lit.g) şi h) în care se prevede sancţionarea în cazul utilizării componentelor
aparaturii de uz medical şi a instrumentelor medicale nesterilizate.
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La art.18 comisia a votat , în unanimitate, reformularea lit.a), f) şi h)
care prevăd sancţionarea utilizării insecticidelor şi raticidelor neavizate de
Ministerul Sănătăţii şi Familiei, neizolarea bolnavilor de boli transmisibile şi
neraportarea la direcţiile de sănătate publică teritoriale a acestor cazuri.
În continuare, comisia a hotărât eliminarea lit.i) a art.18, deoarece se
regăseşte în art.13 lit.n).
La art.19 comisia a hotărât includerea acestuia în cuprinsul art.18,
deoarece, prin aceste articole se sancţionează contravenţii asemănătoare,
privind riscul de răspândire a unor boli transmisibile prin neinstituirea
măsurilor de prevenire şi combatere a extinderii procesului epidemiologic.
Prin reformularea textelor de la art.18 şi art.19 într-un articol comun,
lit.a) – i) de la art.19 se renumerotează ca lit.j) – r).
Pentru încadrarea în categoria contravenţiilor a unor situaţii,
constatate frecvent în cadrul acţiunilor de inspecţie sanitară, privind
refolosirea instrumentarului şi materialelor de unică folosinţă, comisia a
votat introducerea unui text nou, ca lit.s) cu un conţinut asemănător.
În

continuare,

în

conformitate

cu

prevederile

art.66

din

Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a luat în discuţie Ordonanţa
Guvernului nr.109/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, împreună cu
Ordonanţa Guvernului nr.51/2000 şi Ordonanţa Guvernului nr.135/2000 care
au acelaşi obiect de reglementare, respectiv finanţarea ocrotirii sănătăţii.
Concluziile

dezbaterilor

generale,

prezentate

de

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, au scos în evidenţă
următoarele aspecte:
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1.

Ordonanţa Guvernului nr.109/1999 stabileşte noi surse de

finanţare a ocrotirii sănătăţii, în conformitate cu cadrul legal actual
reprezentat de Legea nr.145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate, Legea
nr.100/1998 privind asistenţa de sănătate publică şi

Legea nr.146/1999

privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor;
2.

Potrivit prevederilor Legii nr.100/1998, Ministerul Sănătăţii şi

Familiei organizează şi finanţează de la bugetul de stat programe naţionale
de sănătate publică. Pentru completarea finanţării de la bugetul de stat,
dispoziţiile din ordonanţă prevăd introducerea de noi surse în vederea
susţinerii programelor naţionale privind prevenirea şi combaterea : TBC,
SIDA, cancer, boli cardiovasculare, transplant şi altele.
3.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2001 pentru

reglementarea unor probleme financiare, desfiinţează fondul special pentru
sănătate publică, iar sursele de finanţare a acestui fond, respectiv majorările
de întârziere se constituie în venituri la bugetul de stat. În aceste condiţii din
bugetul de stat se alocă fonduri pentru finanţarea programelor naţionale de
sănătate, precum şi pentru cheltuielile curente şi de capital ale instituţiilor
sanitare publice finanţate integral de la bugetul de stat.
4.

O asemenea abordare a problematicii finanţării ocrotirii

sănătăţii, în viziunea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2001,
creează o situaţie de criză în domeniul sanitar, în care Ministerul Sănătăţii şi
Familiei este pendinte de alocaţiile de la bugetul de stat, respectiv fondurile
prevăzute de Ministerul Finanţelor Publice .
5.

Având în vedere această situaţie comisia consideră că, în

cuprinsul legii trebuie să se regăsească, în clar, care sunt sursele
extrabugetare prin care se finanţează sănătatea publică.
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Pentru a compensa pierderea sursei de finanţare din activităţile
dăunătoare sănătăţii comisia propune mărirea cotei de 25 % din amenzile
aplicate pentru exercitarea inspecţiei sanitare de stat. Această sursă se va
constitui ca mijloc extrabugetar la dispoziţia Ministerului

Sănătăţii şi

Familiei.
O altă sursă de finanţare se referă la sumele încasate de unităţile
sanitare din valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor aflate în dotare,
sursă care se gestionează în regim extrabugetar de către unităţile sanitare
respective.
Veniturile proprii ale Ministerului

Sănătăţii şi Familiei şi ale

unităţilor sanitare finanţate de la bugetul de stat, constituite din consultaţii,
tratamente, prestaţii medicale-sanitare, pentru regii autonome şi instituţii
publice, taxe pentru examene şi concursuri, tarife pentru efectuarea
expertizelor, consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul sanitar, etc., sunt
utilizate ca mijloace extrabugetare la respectiva instituţie care le realizează.
În finalul şedinţei, comisia a hotărât să se facă demersurile
necesare pentru organizarea Simpozionului “Ziua Internaţională a Familiei şi
Ziua Familiei Române”, care va avea loc în ziua de 14 mai, ora 16,30 la
Parlamentul României, sala Nicolae Iorga.
Din numărul total al membrilor comisiei (14) a absentat motivat
doamna dep. dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PDSR) .

PREŞEDINTE,
PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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