
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/564/ 26 septembrie 2002   

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de 24, 25 şi 26.09.2002   

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

24 � 26.09.2002  între orele 8,30 � 14,30,  având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind asigurarea

încadrării în muncă a persoanelor cu handicap.

2. Reexaminarea raportului privind propunerea legislativă privind

controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA ( în vederea întocmirii

raportului suplimentar).

3. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 699/2001).

4. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind

organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor.

5. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 625/2002).

6. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii drepturilor

pacientului.

7. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de

interes judeţean şi local.
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Lucrările au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei care aduce mulţumiri domnului senator prof.dr.Sorin Oprescu,

vicepreşedinte al Comisiei pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului

şi domnului prof.dr.Radu Deac, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi

Familiei  pentru participarea , ca invitaţi , la şedinţa comisiei.

La primul punct al ordinii de zi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei face o scurtă prezentare a propunerii legislative, care are

ca obiect de reglementare încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap prin

luarea unor măsuri speciale al căror scop este acela de a preveni, atenua şi

înlătura consecinţele profesionale, economice şi sociale ale handicapului şi de a

asigura egalitatea de şanse.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât în unanimitate avizarea

negativă a propunerii legislative, pentru următoarele motive:

- Prevederile cuprinse în propunerea legislativă sunt reglementate

prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială

şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr.519/2002. Astfel, Capitolul I �Dispoziţii generale�

defineşte noţiunea de persoană cu handicap. De asemenea, art.3 din Ordonanţa

de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 precizează că realizarea măsurilor de

protecţie specială a persoanelor cu handicap este organizată şi controlată de

către Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap. În continuare, în

Capitolul VII �Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap� se prevede care

sunt condiţiile încadrării în muncă a persoanelor cu handicap, se definesc

unităţile protejate, se stabilesc facilităţile acordate acestora şi se precizează

drepturile de care beneficiază persoanele cu handicap încadrate în muncă.

- Prevederile art.7 ale propunerii legislative care fac referire la

pensionarea persoanelor cu handicap intră în domeniul de reglementare a Legii

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
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La punctul 2 al ordinii de zi , comisia a reexaminat raportul nr.28/455/20

iunie 2002 asupra propunerii legislative privind controlul bolilor cu transmitere

sexuală (BTS) şi SIDA, retrimis la comisie, în urma hotărârii Plenului Camerei

Deputaţilor,  pentru întocmirea unui raport suplimentar.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât amânarea elaborării raportului

suplimentar pentru viitoarea şedinţă, întrucât nu s-a primit avizul Comisiei

juridice, de disciplină şi imunităţi.

La punctele 3, 4 şi 5 ale ordinii de zi , comisia a procedat la continuarea

dezbaterilor pe articole asupra propunerii legislative privind Legea spitalelor

( 699/2001), proiectului de Lege privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea

spitalelor şi asupra propunerii legislative privind Legea spitalelor

( PL 625/2002) care au obiect comun de reglementare.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât adoptarea unui număr de 32 de

articole, care tratează următoarele aspecte principale:

1. Organele de conducere ale spitalelor clinice universitare, de interes

interjudeţean şi a celor judeţene, precum şi ale institutelor clinice sunt

reprezentate de :

a) consiliul de administraţie , comitetul director şi directorul general.

Membrii consiliului de administraţie sunt aleşi prin vot cu majoritate simplă din

rândul comunităţilor profesionale din spital şi ambulatoriul de specialitate, care

îşi desemnează reprezentanţii în funcţie de componenţa consiliului de

administraţie raportată la mărimea spitalului şi complexitatea serviciilor

medicale.  Consiliul judeţean, respectiv local, direcţia de sănătate publică,

respectiv Ministerul Sănătăţii şi Familiei îşi desemnează câte un reprezentant în

consiliul de administraţie . Directorul general este membru de drept al

consiliului de administraţie . La şedinţele consiliului de administraţie participă,

fără drept de vot, şi un reprezentant al asociaţiilor medicale reprezentative.
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Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte ales din rândul

membrilor săi cu ajutorul a două treimi din membri.

b) Comitetul director , format din 3 sau 4 membri, este numit de către

direcţia de sănătate publică, respectiv  Ministerul Sănătăţii şi Familiei , în

funcţie de subordonarea spitalului, la propunerea consiliului de administraţie , cu

avizul directorului general. Între şedinţele consiliului de administraţie acesta

conduce întreaga activitate a spitalului.

c) Directorul general este numit în funcţie de către direcţia de sănătate

publică, respectiv Ministerul Sănătăţii şi Familiei , în funcţie de subordonarea

spitalului, dintre cei 3 candidaţi propuşi de consiliul de administraţie . Selectarea

celor 3 candidaţi se face în baza programului de management prezentat în faţa

consiliului de administraţie .

2. Conducerea spitalelor  municipale, orăşeneşti şi comunale este

reprezentată de un comitet director şi directorul  general:

a) Comitetul director este numit, prin concurs de către direcţia de

sănătate publică, iar componenţa acestuia se stabileşte în funcţie de specificul şi

mărimea unităţii prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei .

b) Directorul general este numit, prin concurs, de direcţia de sănătate

publică.

În ambele cazuri directorul general, care are studii superioare şi care

încheie un contract de administrare pe 4 ani cu direcţia de sănătate publică,

respectiv Ministerul Sănătăţii şi Familiei , în funcţie de subordonare, cu

posibilitatea de a fi reînnoit, are normă întreagă, fiind obligat să presteze

activitatea între orele 8,00 � 16,00. De asemenea, directorul general este

ordonator de credite şi reprezintă spitalul în relaţiile cu terţii şi totodată conduce

activitatea comitetului director.

3. Finanţarea  spitalelor se asigură din alocaţii de la bugetul de stat şi

bugetele locale, din sumele rezultate din serviciile medicale prestate pe baza

contractelor cu casele de asigurări de sănătate publice şi private, din asocieri
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investiţionale cu profil medical  sau medico-social, din donaţii şi sponsorizări.

Referitor la încheierea contractelor pentru prestări servicii medicale, s-a

subliniat obligativitatea caselor de asigurări publice de a încheia contractele

pentru anul următor cu spitalele până la 31 decembrie a anului în curs.

4. Spitalele funcţionează pe principiul autonomiei financiare, pe baza

bugetului propriu de venituri şi cheltuieli.

5. Un alt aspect se referă la salarizarea personalului medical care se

face în funcţie de bugetul aprobat, de specializarea şi competenţele medicale, de

complexitatea şi cantitatea serviciilor medicale prestate.

6. În ceea ce priveşte închirierea, concesionarea sau vânzarea

imobilelor unităţilor spitaliceşti care se reorganizează şi devin disponibile s-a

stabilit că acest lucru este posibil, însă fac excepţie spaţiile destinate activităţii

de învăţământ.

La finalul dezbaterilor, comisia a hotărât amânarea elaborării raportului

asupra Legii spitalelor, pentru ca în şedinţa viitoare a comisiei să se analizeze,

încă o dată, articolele votate, în vederea corectării unor eventuale articole

necorelate.

În continuare, dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu îşi exprimă nemulţumirea

privind unele necorelări care există între unele ordonanţe ale Guvernului şi unele

proiecte de legi depuse la cele 2 comisii ale Parlamentului, ambele fiind iniţiate

de Ministerul Sănătăţii şi Familiei . În plus, domnia sa subliniază că, în prezent,

există o lipsă de comunicare între Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi comisiile de

sănătate ale Parlamentului.

Referitor la aceasta, dl.prof.dr.Radu Deac, secretar de stat în Ministerul

Sănătăţii şi Familiei arată că, în vederea obţinerii unor legi bune şi aplicabile, se

doreşte o colaborare mai bună cu cele 2 comisii de specialitate ale

Parlamentului.

În urma acestor discuţii, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

a apreciat că nu există decât o singură politică pentru soluţionarea acestor grave
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probleme şi anume politica sănătăţii. Singura soluţie o reprezintă

instituţionalizarea autonomiei Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, astfel ca

cei 1 miliard de dolari să se întoarcă integral la asiguraţi, la cetăţeni. În

concluzie, domnia sa subliniază că este necesar mai mult decât comunicare, că

este nevoie de mai mult curaj în a promova legislativ aceste soluţii. De

asemenea, este necesar să se facă observaţii pe marginea iniţiativelor legislative

şi nu să se blocheze promovarea acestora în plenul Camerei Deputaţilor.

Dezbaterile asupra punctelor 6 şi 7 din ordinea  de zi au fost amânate

pentru viitoarea şedinţă a comisiei.

Din numărul total al membrilor comisiei ( 14 ) a absentat motivat doamna

dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM   


