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SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 05.09.2001
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de
5 septembrie 2001 , între orele 9,00 – 14,00, având următoarea ordine de zi:
1.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea
rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar.
2.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru respingerea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.259/2000 privind organizarea şi
finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare în sectorul sanitar.
3.

Dezbaterea şi avizarea în fond, asupra proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.68/2001 pentru modificarea Legii
nr.146/1999 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor.
4.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.28/2001 privind rectificarea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2001.
5.

Dezbaterea şi avizarea în fond, asupra proiectului de Lege pentru

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

6.

Dezbaterea şi avizarea în fond, asupra 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.
7.

Dezbaterea şi avizarea în fond, asupra 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 comisia a luat în discuţie, în vederea
avizării, proiectul de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului,
stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar.
Prin prezenta ordonaţă de urgenţă se creează cadrul legal unificat de
desfăşurare şi finanţare a activităţilor de stagiatură, rezidenţiat şi cercetare
medicală.
În cursul dezbaterilor asupra proiectului de lege au fost înaintate o serie de
amendamente.
Instituţiile

de învăţământ superior medical şi farmaceutic care sunt

acreditate sunt direct răspunzătoare de metodologia şi programa de pregătire a
rezidenţilor şi organizează rezidenţiatul pentru zonele geografice arondate.
Pentru a acorda posibilitatea rezidenţilor de a se pregăti şi în unităţi
sanitare private acreditate, Ministerul Sănătăţii şi Familiei va nominaliza aceste
unităţi sanitare numai cu condiţia ca aici să funcţioneze cadre didactice.
O altă problemă o constituie finanţarea unităţilor sanitare clinice care
pregătesc rezidenţi. Având în vedere faptul că, aceste unităţi, în care se
desfăşoară activităţi de învăţământ medical şi farmaceutic, au cheltuieli
suplimentare, Ministerul Sănătăţii şi Familiei precum şi ministerele cu reţea
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sanitară proprie trebuie să le acorde fonduri suplimentare, sume ce vor fi alocate
de la bugetul de stat.
S-a subliniat că preparatorii, asistenţii de cercetare şi doctoranzii cu
frecvenţă pot urma rezidenţiatul şi ăn aceste condiţii s-a propus ca Ministerul
Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării să elaboreze
metodologia de confirmare a preparatorilor, asistenţilor de cercetare, precum şi a
doctoranzilor cu frecvenţă.
În finalul dezbaterilor asupra acestui punct al ordinii de zi , comisia a
avizat favorabil proiectul de lege, cu amendamentele prezentate.
La cel de-al doilea punct al ordinii de zi , în urma votului favorabil
aprobării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2001, Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.259/2000 privind organizarea şi finanţarea rezidenţilor,
stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar, a rămas fără
obiect.
În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a avizat favorabil
proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.259/2000.
La dezbaterile asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului

nr.68/2001

pentru

modificarea

Legii

nr.146/1999

privind

organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor au participat doamna ministru
al sănătăţii şi familiei dr.Daniela Bartoş şi doamna Luminiţa Gheorghiu, secretar
de stat în Ministerul Sănătăţii şi Familiei.
Modificarea şi completarea Legii nr.146/1999 privind organizarea,
funcţionarea şi finanţarea spitalelor urmăreşte perfecţionarea structurilor
organizatorice în vederea creşterii calităţii serviciilor medicale spitaliceşti
furnizate, realizării unui raport cost/eficienţă corespunzător, dezvoltării
capacităţii manageriale şi creşterea responsabilităţii în gestionarea resurselor
spitalului public.
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Doamna ministru al sănătăţii şi familiei dr.Daniela Bartoş a ţinut să
sublinieze că aceste modificări aduse Legii nr.146/1999 reprezintă numai o
primă etapă, urgentă şi necesară, în procesul de actualizare a acestui act
normativ urmând ca, până la finele anului, Ministerul Sănătăţii şi Familiei să
promoveze o iniţiativă legislativă care să restructureze legea în ansamblul său.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a exprimat deplina
disponibilitate a Comisiei pentru sănătate şi familie în susţinerea procesului
legislativ în domeniul ocrotirii sănătăţii şi a prezentat deja o serie de propuneri,
care au fost înaintate Ministerului Sănătăţii şi Familiei, pentru a fi avute în
vedere la modificarea şi completarea Legii privind organizarea, funcţionarea şi
finanţarea spitalelor nr.146/1999.
Referindu-se la prezentul proiect de lege, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,
preşedintele comisiei a dorit să sublinieze necesitatea soluţionării de urgenţă, a
stării de subfinanţare la nivelul spitalelor clinice, unităţi sanitare în care se
desfăşoară activităţi de învăţământ superior medico-farmaceutic.
În acest sens, domnia sa a propus reformularea alineatului (2) al
articolului 13 şi a alineatului (1) al articolului 14 din proiectul de lege.
Astfel, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli se negociază, în funcţie
de gradul de competenţă al asistenţei medicale, având un nivel superior şi
prioritate unităţile sanitare în care se desfăşoară activităţi de învăţământ superior
medico-farmaceutic, de către conducerea spitalului cu conducerea direcţiei de
sănătate publică sau a ministerului, în funcţie de subordonare şi conducerea
casei de asigurări de sănătate cu care se încheie contractul de furnizare de
servicii medicale şi se definitivează şi aprobă după semnarea contractului de
furnizare de servicii medicale.
De asemenea, finanţarea spitalelor publice se asigură, în funcţie de gradul
de compteneţă al asistenţei medicale, având un nivel superior şi prioritate
unităţile sanitare în care se desfăşoară activităţi de învăţământ superior medicofarmaceutic, din veniturile realizate în raport cu serviciile medicale furnizate pe
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baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, de la bugetul de
stat, de la bugetele locale, din asocieri investiţionale în profil medical sau
medico-social, din donaţii şi sponsorizări, precum şi din veniturile obţinute de la
persoane fizice şi juridice în condiţiile legii.
Aceste amendamente, acceptate de reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi
Familiei , au fost aprobate, în unanimitate, de către comisie.
În finalul dezbaterilor asupra acestui punct al ordinii de zi , Comisia
pentru sănătate şi familie a adoptat, în unanimitate, prezentul proiect de lege cu
amendamentele propuse.
În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a
prezentat membrilor comisiei iniţiativa adresată de către Centrul Romilor pentru
Intervenţie Socială şi Studii privind participarea la Simpozionul “Invitaţie la
dialog: Provocare la inovaţie în domeniul sănătăţii romilor” realizat cu sprijinul
financiar al OSCE.
Comisia a aprobat, în unanimitate, această iniţiativă care va avea loc în
perioada 10 – 11 septembrie 2001 începând cu orele 10,00 la sediul Comisiei
pentru sănătate şi familie.
În urma epuizării timpului propus pentru dezbateri comisia a hotărât
amânarea punctelor 4,5 şi 6 din ordinea de zi pentru următoarea şedinţă.
Din numărul total al membrilor comisiei (14) a absentat motivat
dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,
DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM
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