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SINTEZA
lucrărilor comisiei din zilele de 20 şi 21.11.2001
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de
20.11.2001 între orele 15,00 – 18,00 şi în ziua de 21.11.2001 între orele 8,30 –
16,30, având următoarea ordine de zi:
1.

Audieri în vederea avizării propunerii legislative: “Lege privind

protecţia copiilor în materia adopţiilor internaţionale “.
2.

Dezbaterea şi avizarea

proiectului de lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi
balneoclimatice şi asistenţă medicală balneară şi de recuperare .
3.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege a viei şi vinului, în

sistemul organizării comune a pieţii vitivinicole.
4.

Vot final asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz
uman.
5.

Vot final pentru respingerea 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.
6.

Vot final pentru respingerea 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.
7.

Vot final pentru respingerea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.31/1995 privind reglementarea regimului de
producere, circulaţie şi comercializare a produselor farmaceutice.
În deschiderea lucrărilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele
comisiei a salutat prezenţa la lucrările comisiei a reprezentantului Ministerului
Sănătăţii şi Familiei , dl.Dan Ursuleanu, secretar general al Ministerului
Sănătăţii şi Familiei .
La primul punct al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele
comisiei a subliniat importanţa reglementărilor cuprinse în propunerea
legislativă privind protecţia copiilor în materia adopţiilor internaţionale, la care
comisia a fost sesizată pentru avizare. Această propunere legislativă
reglementează adopţia internaţională ca un mijloc alternativ de asigurare a
îngrijirii necesare copilului, dacă acesta, în ţara de origine, nu poate fi
încredinţat spre adopţie ori nu poate fi îngrijit în mod corespunzător. Având în
vedere că, prin prezenta propunere legislativă

se reafirmă competenţa

Autorităţii Naţionale pentru Adopţii, a cărui rol în domeniul protecţiei copilului
prin adopţie este întărit, Comisia pentru sănătate şi familie a invitat la audieri pe
doamna Gabriela Coman, secretar de stat al Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Copilului şi Adopţie. Deoarece reprezentantul acestui organism
guvernamental nu a răspuns la invitaţie, comisia a hotărât amânarea discuţiilor
asupra acestei propuneri legislative pentru următoarea şedinţă.
La punctul al doilea al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,
preşedintele comisiei a subliniat necesitatea schimbării cadrului organizatoric al
asistenţei medico-balneare, ca urmare a schimbărilor profunde survenite în
structura staţiunilor balneoclimatice, datorate procesului de privatizare şi
aplicării sistemului asigurărilor sociale de sănătate. În acest context, domnia sa a
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arătat că în şedinţa comisiei din 14.11.2001 s-au stabilit câteva principii care să
stea la baza dezbaterii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.109/2000 privind staţiunile balneoclimatice şi asistenţa medicală
balneară şi de recuperare , trecând apoi la dezbaterea pe articole.
În urma dezbaterilor care au urmat, comisia a hotărât adoptarea, în
unanimitate , a prezentului proiect de lege cu amendamentele propuse, dintre
care principalele au ca obiect:
1.

Ministerul Sănătăţii şi Familiei , prin

comisia de specialitate

organizează şi coordonează întreaga activitate de recuperare, medicină fizică şi
balneoclimatologie din unităţile de profil publice sau cele care se află în
subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Turismului
şi sindicate, inclusiv cele private.
2.

Ministerul

Sănătăţii

şi

Familiei

eliberează

autorizaţia

de

funcţionare, din punct de vedere medico-balnear şi al valorificării terapeutice, a
factorilor sanogeni naturali, pentru unităţile medico-balneare.
3.

Reglementarea obligativităţii privind

menţinerea destinaţiei

spaţiului ocupat de către unitatea de asistenţă medico-balneară şi de recuperare
în cazul privatizării.
4.

Obligativitatea păstrării personalului medico-sanitar de specialitate

corespunzător, acreditat în condiţiile legii, în cazul privatizării ,în scopul
asigurării unei protecţii a profesiunii şi a locurilor de muncă pentru această
categorie de angajaţi şi în acelaşi timp a funcţionalităţii sistemului de asistenţă
medicală balneară şi terapie de recuperare.
5.

Organizarea cabinetelor de asistenţă medico-balneară şi de

recuperare , din localităţile în care există spitale de profil ca ambulatorii de
specialitate ale acestora.
6.

Organizarea cabinetelor de asistenţă medico-balneară şi de

recuperare, din localităţile în care nu există spitale de profil, ca şi cabinete
medicale, conform Legii nr.629/2001 privind organizarea şi funcţionarea
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cabinetelor medicale, cu obligativitatea pentru casele de asigurări de sănătate de
a încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu aceste cabinete.
7.

Cota reprezentând costul procedurilor de tratament balnear pentru

beneficiarii biletelor de tratament şi odihnă, eliberate de către Ministerul Muncii
şi Solidarităţii Sociale , se virează de către acesta în contul Ministerului Sănătăţii
şi Familiei şi se constituie ca venit extrabugetar.
8.

Veniturile realizate din contractele încheiate între societăţile

comerciale de turism şi unităţile sanitare , pentru furnizarea de servicii medicale
şi de recuperare, se virează în contul unităţilor sanitare şi se constituie în
venituri extrabugetare , care se folosesc pentru funcţionarea şi administrarea
unităţii sanitare balneare , inclusiv a plăţii, dacă este cazul, a unor chirii pentru
spaţii şi pentru întreţinere. Nu se vor mai admite ca în contul acestor cheltuieli
pentru întreţinere să se efectueze tratament balnear cvasigratuit. Contractele se
vor face prin estimarea corespunzătoare a actului medical.
9.

Pentru cetăţenii străini care beneficiază de servicii balneare ,

contractele se vor face în aceleaşi condiţii şi cu încasări în valută. Beneficiile se
vor constitui în fonduri extrabugetare în folosul sistemului de sănătate.
10.

Pentru asiguraţii care beneficiază de tratament balnear sau de

recuperare şi care sunt înscrişi la altă casă de asigurări de sănătate decât cea cu
care are contract unitatea sanitară, se efectuează decontări între casele de
asigurări, conform legii.
11.

Unităţile sanitare de profil balnear şi de recuperare, cu personalitate

juridică se află în subordinea direcţiilor de sănătate publică sanitară, iar
cabinetele de asistenţă medico-balneară funcţionează ca ambulatorii ale
spitalelor.
12.

Ministerul Sănătăţii şi Familiei va efectua un inventar al

patrimoniului bazelor de tratament şi va lua măsuri pentru protejarea
patrimoniului rămas în proprietatea sa, mergând până la revendicare acolo unde
este cazul.
4

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât amânarea votului final asupra
proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman şi a proiectelor de
lege modificatoare, întrucât au fost înaintate noi+ materiale documentare , care
necesită în perioada următoare un studiu aprofundat şi consultări.
Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, de asemenea amânarea
dezbaterilor asupra proiectului de Lege a viei şi vinului, în sistemul organizării
comune a pieţii vitivinicole.
Din numărul total al membrilor comisiei ( 14 ) a absentat motivat în ziua
de 20.11.2001 doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) şi în
ziua de 21.11.2001 au absentat motivat doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) .

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