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S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 13.06.2001   

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

de 13 iunie 2001 între orele 9,00 � 16,30 , având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea punctului de vedere al Guvernului asupra

proiectului de Lege privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii

cu vârste cuprinse între 0 � 12 luni , în procedură de urgenţă. ( dezbateri

care au avut loc  în data de 11.06.2001 , între orele 13,30 � 14,00, la

solicitarea expresă a Ministerului  Sănătăţii şi Familiei   în vederea

asigurării operative a laptelui praf , în regim de gratuitate, pentru copii cu

vârste între  0 � 12 luni ).

2.  Dezbateri generale  asupra propunerii legislative privind

Legea sănătăţii mintale.

3. Continuarea dezbaterilor, 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.

4.  Continuarea dezbaterilor, pe fond, asupra proiectului de

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.103/2000 pentru



2

modificarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea

contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate .

La primul punct al ordinii de zi comisia a luat în discuţie punctul

de vedere al Guvernului asupra proiectului de Lege privind acordarea

gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0 � 12 luni. La

articolul 2 din proiectul de lege se face referire la distribuirea laptelui praf

de către consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor. În urma

discuţiilor, din şedinţa comisiei din data de 6.06.2001, pe marginea

acestui articol, s-a hotărât ca distribuirea laptelui praf să se realizeze de

către medicii de familie cu sprijinul consiliilor locale, reformulare care a

avut în vedere necesitatea implicării directe a medicului de familie în

distribuirea acestuia, deoarece laptele praf este considerat un medicament

şi nu poate fi distribuit de către persoane din afara sistemului sanitar.

Ulterior depunerii raportului, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi

Familiei au argumentat că aceste prevederi nu sunt de nivelul legii

deoarece, în conformitate cu prevederile de la articolul 3, Ministerul

Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Administraţiei Publice vor elabora

norme prin ordin comun, privind modul de achiziţionare şi distribuire a

laptelui praf ce se acordă gratuit copiilor cu vârste cuprinse între 0 � 12

luni.

În acest condiţii, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei a recomandat Ministerului  Sănătăţii şi Familiei ca, în normele

de aplicare ale legii să se prevadă, cu claritate că laptele praf se va

distribui prin reprezentantul consiliului local până la nivelul satelor

aparţinătoare comunelor,  prin puncte de distribuire bine stabilite, pentru

a evita aglomerările şi pentru ca produsul să ajungă cât mai repede şi în

bune condiţii la beneficiar. De asemenea, direcţiile de sănătate publică

prin medicii de familie, împreună cu consiliile locale sunt obligate să
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mediatizeze sistemul de distribuire a laptelui praf, pentru a se înţelege

mai bine că produsul se acordă în mod gratuit şi în conformitate cu legea.

În urma acestor discuţii, comisia şi-a însuşit punctul de vedere al

Guvernului şi a întocmit un raport suplimentar prin care se revine la

prevederile articolului 2 din proiectul de lege, pentru accelerarea

procesului legislativ şi punerea în aplicare a legii.

La punctul al doilea al ordinii de zi , au avut loc audieri şi

dezbateri generale asupra propunerii legislative privind Legea sănătăţii

mintale.

Autorul propunerii legislative, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei a subliniat că sănătatea mintală este o valoare

fundamentală a vieţii sociale şi umane şi o problemă prioritară de sănătate

publică.

Obiectiv major al politicii de sănătate publică, sănătatea mintală

face obiectul unor măsuri de promovare şi apărare în cadrul Planului

naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică şi

psihosocială, revizuit anual, de a cărui elaborare şi aplicare răspunde

Ministerul Sănătăţii şi Familiei.

În elaborarea acestui plan, Ministerul Sănătăţii şi Familiei

colaborează cu Colegiul Medicilor din România precum şi cu  toţi factorii

interesaţi, în special cu organele administraţiei publice şi organizaţii

neguvernamentale cu atribuţii în domeniu reprezentante ale societăţii

civile.

Promovarea sănătăţii mintale vizează modele de conduită şi stil de

viaţă sănătos care cresc rezistenţa la factorii perturbatori şi minimalizează

riscul de îmbolnăvire. Promovarea sănătăţii mintale se realizează printr-

un cumul de mijloace educaţionale şi informaţionale similare celor

utilizate pentru promovarea bunăstării fizice.
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Având în vedere importanţa care trebuie acordată stării de sănătate

mintală, drept componentă de bază a stării de sănătate a populaţiei, s-a

format un grup  de lucru alcătuit din specialişti în domeniu elaborându-se,

în colaborare cu specialişti din Parlament, o propunere legislativă menită

să stabilească standardele şi normele îngrijirilor de sănătate mintală din

ţara noastră, ale internării în unităţile psihiatrice, drepturile pacienţilor,

precum şi cadrul general care să asigure promovarea sănătăţii mintale. La

elaborarea acestui proiect au fost consultaţi experţi în domeniul dreptului

şi reprezentanţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii .

Prezenta propunere legislativă  finalizează tentative repetate,

începând cu anul 1991, ale unor specialişti români, în colaborare cu

Consiliul Europei şi O.M.S. şi încorporează cele 10 principii de bază

pentru protecţia persoanelor cu tulburări psihice ale O.M.S., precum şi

Anexa Rezoluţiei O.N.U. nr.46/119/17 decembrie 1991 privitoare la

protecţia persoanelor suferind de o maladie mintală şi la ameliorarea

îngrijirilor în domeniul sănătăţii mintale. Textul prezentei propuneri

legislative este compatibil cu legislaţia europeană în materie şi  România

este singura ţară din această parte a Europei care nu are încă o astfel de

lege.

Comisia pentru sănătate şi familie doreşte ca această lege să fie

promovată în acest an, cu atât mai mult cu cât anul 2001 este �Anul

medical al sănătăţii mintale�. Datorită faptului că această propunere

legislativă este o iniţiativă în premieră pentru România, comisia a hotărât

să fie audiate şi punctele de vedere ale unor specialişti în domeniu:

doamna Luminiţa Gheorghiu, secretar de stat la Ministerul Sănătăţii şi

Familiei , dl.conf.dr.Dan Prelipceanu, director al Spitalului nr.9

Neuropsihiatrie, doamna dr.Bogdana Tudorache , preşedinte al Ligii

Române pentru Sănătatea Mintală, dl.conf.dr.Constantin Oancea �

Spitalul nr.9 Neuropsihiatrie , dl.dr.Radu Mihăilescu � Spitalul nr.9
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Neuropsihiatrie şi dl.dr.Vasile Chiriţă, preşedintele Asociaţiei Psihiatrice

din România.

Invitaţii prezenţi au arătat că prezenta propunere legislativă este o

necesitate, creând posibilitatea ca, atât medicii psihiatrii cât şi societatea

civilă să asigure condiţii optime de îngrijire a pacienţilor cu tulburări

psihice şi totodată creează cadrul de protecţie a societăţii faţă de

comportamentul inadecvat al persoanelor cu tulburări psihice.

În urma audierilor care au avut loc, s-au desprins următoarele

concluzii:

1. Legea deschide calea acţiunilor profilactice organizate de

Ministerul Sănătăţii şi Familiei, antrenând comunitatea, familia şi

individul.

2. Propunerea legislativă prevede un nomenclator al instituţiilor

specializate în domeniu, în concordanţă cu cele existente pe plan

internaţional. În prezent, în România funcţionează trei centre de criză care

nu sunt legal constituite , fapt pentru care se impune apariţia acestei legi.

3. În ceea ce priveşte personalul specializat care oferă îngrijiri

pacienţilor cu tulburări psihice, propunerea legislativă prevede lucrul în

echipe complete şi complexe, care oferă un sistem de îngrijiri de calitate

la nivel european.

4. Finanţarea serviciilor de sănătate mintală se asigură din

bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi de la bugetul de stat.

5. Drepturile persoanelor cu tulburări psihice sunt corelate cu

cele existente în reglementările europene în materie.

6. Este necesar ca persoanele cu tulburări psihice să nu mai fie

marginalizate şi în acest sens, este necesară reformularea titlului legii şi

anume �Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări

psihice�.
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7. Legea trebuie să prevadă obligativitatea evaluării psihiatrice

pentru exercitarea unor anumite profesiuni ( parlamentari, profesori,

medici, magistraţi) care necesită integralitate psihică, deoarece persoanele

bolnave psihic, cu un comportament inadecvat manifestat periodic, pot

deveni un pericol public. În acelaşi timp, o evaluare psihiatrică ar trebui

făcută şi în cazul candidaţilor la admiterea în facultate, deoarece studenţii

schizofrenici pot deveni un pericol pentru profesori şi colegi.

La punctele 3 şi 4 ale ordinii de zi , comisia a continuat dezbaterile

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.108/1999 şi 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.

Discuţiile s-au reluat de la articolul 29 la care s-a propus majorarea

cuantumului amenzilor aplicate nerespectării normelor de igienă privind

condiţiile şi procesele de muncă, care au un impact deosebit asupra stării

de sănătate a populaţiei, de la 500.000 � 2.000.000 lei la 1.000.000 �

5.000.000 lei.

În cadrul articolului 30, au fost majorate amenzile ce se vor aplica

agenţilor economici în cazul menţinerii unei persoane într-un loc de

muncă pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicaţie medicală,

de la 2.000.000 � 15.000.000 lei la 5.000.000 � 20.000.000 lei. Creşterea

substanţială a amenzilor are drept scop descurajarea agenţilor economici

în comiterea acestor fapte.

Discuţiile asupra proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.108/1999 privind modificarea şi completarea

Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la

normele legale de igienă şi sănătate publică s-au oprit la art.31, urmând a

fi reluate la o viitoare şedinţă a comisiei.
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În finalul lucrărilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei a făcut o scurtă informare privind Congresul de Microbiologie şi

Protecţia Mediului organizat la Baia Mare în perioada 6 � 9 iunie 2001, la

care domnia sa a participat împreună cu alţi membrii ai comisiei. La masa

rotundă ce a avut loc în cadrul Congresului, având ca moderatori pe

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi dl.prof.dr.Pietro

Motta (Italia) s-a dezbătut şi gradul de poluare a municipiului Baia Mare.

Participanţii la dezbateri au analizat acest aspect şi pe teren, prin

efectuarea de probe fizico-chimice care arată gradul de poluare al apei,

solului şi aerului.

Din numărul total al membrilor ( 14 ) au absentat motivat 2,

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

al PDSR) şi doamna dep.Iulia Pataki (Grupul Parlamentar al UDMR).

PREŞEDINTE,

DEP..PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  
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