
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                    Nr. 28/13 / 12 februarie 2003   

PROCES VERBAL
al şedinţei  comisiei din ziua de  11.02.2003   

La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent motivat  1

deputat.

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei .

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru menţinerea în

activitate a medicilor de familie stabiliţi în mediul rural şi după împlinirea

vârstei de pensionare, la cerere ( PL. nr.521/3 februarie 2003).

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aderarea

României la Convenţia privind Procedura de Consimţământ Prealabil în

Cunoştinţă de Cauză aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide

care fac obiectul comerţului internaţional adoptat la Rotterdam, la 10 septembrie

1998 ( PL nr.701/3 februarie 2003).

3. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap ( PL nr.19/3 februarie

2003).
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4. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în

străinătate ( PL nr.27/3 februarie 2003).

5. Alte probleme privind activitatea curentă a comisiei.

La primul punct al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere şi avizare

propunerea legislativă pentru menţinerea în activitate a medicilor de familie

stabiliţi în mediul rural şi după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere.

Aşa după cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare menţinerea , la cerere, în

activitate a medicilor de familie stabiliţi în mediul rural şi după împlinirea

vârstei de pensionare. Această categorie profesională,  integrându-se în viaţa

socială a localităţii respective  este solicitată de pacienţi şi după pensionare.

În continuare, domnia sa apreciază că este necesară promovarea

propunerii legislative în discuţie, întrucât, conform statisticilor Ministerului

Sănătăţii şi Familiei , în zonele rurale există un deficit de medici de familie.

Doamna dep.dr.Ana Florea apreciază că , accesibilitatea populaţiei din o

serie de comune şi sate la serviciile medicale este foarte scăzută, în special

datorită neacoperirii teritoriului de către medicii de familie.

Întrucât nu s-au formulat amendamente, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei a supus  comisiei care  a hotărât avizarea favorabilă a

propunerii legislative pentru menţinerea în activitate a medicilor de familie

stabiliţi în mediul rural şi după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere , cu

recomandarea ca Comisia pentru muncă şi protecţie socială, care este sesizată în

fond, să ţină seama de recomandările prezentate în avizul Consiliului Legislativ.

La punctul 2 al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere şi avizare

proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind Procedura de

Consimţământ Prealabil în Cunoştinţă de Cauză aplicabilă anumitor produşi
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chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional adoptat

la Rotterdam, la 10 septembrie 1998.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, Convenţia

privind Procedura de Consimţământ Prealabil în Cunoştinţă de Cauză

( procedura PIC)  este semnată până în prezent de 73 de state şi ratificată de încă

alte 26 de state.

Prin această convenţie se monitorizează şi se reglementează comerţul cu

produşi chimici periculoşi şi pesticide, prin puterea ţărilor importatoare de a

decide pe care din aceste produse să le primească pe teritoriul lor. Totodată

acestea pot hotărî excluderea acelora  pe care nu le pot administra în condiţii de

siguranţă, rezultând astfel asigurarea protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului

faţă de efectele adverse ale unor pesticide toxice şi ale altor produşi chimici.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

apreciază că procedura PIC ajută ţările participante la Convenţie să se informeze

asupra caracteristicilor potenţial toxice ale anumitor produşi chimici periculoşi

şi pesticide, care pot fi transportate către ele, iniţiind un proces de luare a

deciziei, referitoare la viitorul import al acestor produse, de către statele înseşi şi

înlesnind transmiterea acestei decizii către alte state.

Doamna dep.dr.Ana Florea arată că Procedura de Consimţământ

Prealabil în Cunoştinţă de Cauză este implementată la nivel internaţional de

către Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură şi de

Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu, prin Secretariatul Interimar al celor

două organizaţii.

Procedura PIC are conexiuni şi implicaţii directe cu Reglementările

Uniunii Europene privind comerţul comunitar cu anumiţi produşi chimici

periculoşi şi pesticide.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că

obiectivul major al procedurii PIC este acela de a  furniza ţărilor informaţii

fizice şi chimice detaliate referitoare la anumite pesticide şi produşi chimici şi de
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a oferi motive întemeiate pentru interziceri sau restricţionări severe la importul

acestora.

Având în vedere angajamentul României privind preluarea în legislaţia

naţională a acestor reglementări, se evidenţiază cu atât mai mult necesitatea

aderării la această Convenţie, fapt care va conduce la consolidarea imaginii

pozitive a României în legătură cu modul de abordare a politicii de mediu.

Aderarea la Convenţia de la Rotterdam va permite României  accesul la

programe bilaterale şi multilaterale, menite să ofere oportunităţi de finanţare a

unor proiecte comune cu state semnatare ale Convenţiei şi cu alte instituţii

responsabile.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

prezintă, sintetic, conţinutul propunerii legislative care este structurată în 30 de

articole şi 5 anexe. Prevederile proiectului de lege reglementează o serie de

aspecte, dintre care cele mai importante sunt: domeniul de aplicare a convenţiei;

autorităţile naţionale desemnate pentru aplicarea convenţiei; procedurile care se

aplică produşilor chimici interzişi sau strict reglementaţi şi preparatelor de

pesticide extrem de periculoase; obligaţiile privind importurile şi exporturile de

produşi chimici şi pesticide.

Dl.dep.farm.Ion Burnei arată că proiectul de lege este foarte tehnic,

cuprinzând atât informaţii asupra caracteristicilor potenţial toxice ale anumitor

produşi chimici periculoşi şi pesticide, cât şi informaţii care  trebuie să figureze

în notificările de export- import.

Deoarece nu au fost făcute amendamente, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei a supus iar comisia a hotărât , în unanimitate, avizarea

favorabilă a proiectului de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind

Procedura de Consimţământ Prealabil în Cunoştinţă de Cauză aplicabilă

anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului

internaţional adoptat la Rotterdam, la 10 septembrie 1998, în forma prezentată

de către Senat.
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La punctul 3 al ordinii de zi , comisia a examinat proiectul de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că proiectul de

ordonanţă are ca obiect de reglementare reorganizarea actualei structuri (

Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap ) în Autoritatea Naţională

pentru Persoanele cu Handicap, în scopul simplificării raporturilor de autoritate

administrativă între consiliile locale şi judeţene şi serviciile oferite persoanelor

cu handicap, pentru gestionarea mai bună a sistemului de protecţie socială.

Doamna Elena Badea, consilier al ministrului sănătăţii şi familiei,

prezintă punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii şi Familiei. Astfel, proiectul

de lege este foarte bun şi complet şi totodată este necesar, deoarece prin

reorganizarea Secretariatului  de Stat pentru Persoane cu Handicap, acesta nu va

mai fi subordonat Ministerului Sănătăţii şi Familiei , ci va funcţiona în

subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  arată că, Comisia

pentru muncă şi protecţie socială a solicitat să fie sesizată în fond cu acest

proiect de lege , întrucât 75 % din conţinutul proiectului de lege cuprinde

prevederi de protecţie socială a persoanelor cu handicap. În urma hotărârii

Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nr.54 BP din 10.02.2002 s-a decis ca

şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială să fie sesizată în fond cu proiectul

de lege.

În consecinţă,  domnia sa  a propus, iar comisia a votat, în unanimitate,

ca dezbaterile asupra proiectului de lege să fie amânate, urmând ca în urma

finalizării dezbaterilor pe articole cele două comisii să întocmească un raport

comun.
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La punctul 4 al ordinii de zi comisia a procedat la examinarea în fond a

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2003 privind

trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că proiectul de

lege are ca obiect de reglementare trimiterea persoanelor cu afecţiuni deosebit

de grave, precum şi a celor care au dobândit afecţiuni ca urmare a Revoluţiei din

decembrie 1989, care nu pot fi tratate în ţară, la tratament în străinătate.

Doamna Elena Badea arată că tratamentul medical în străinătate a

pacienţilor cu afecţiuni foarte grave era reglementat prin HCM nr.1519/1967 şi

prin Hotărârea Guvernului nr. 172/1990. În prezent, Legea nr.500/2002 privind

finanţele publice prevede că cheltuielile bugetare trebuie aprobate prin legi

speciale sau prin legile anuale ale bugetelor de stat. Întrucât o asemenea

reglementare nu se regăseşte în actele normative din sănătate s-a considerat că,

pentru a nu se bloca această activitate medicală, şi Ministerul Sănătăţii şi

Familiei trebuie să se alinieze acestor cerinţe.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că textul

art.1 este echivoc deoarece prin sintagma � persoanele care au dobândit afecţiuni

ca urmare a Revoluţiei din decembrie 1989 care nu pot fi tratate în ţară� se

înţelege că toţi răniţii din Revoluţie pot fi trimişi la tratament în străinătate.

Domnia sa subliniază că  Legea nr.42/1990  privind acordarea unor drepturi

răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989 cuprinde prevederi clare, cu

privire la dreptul revoluţionarilor cu afecţiuni care nu pot fi tratate în ţară, de a

beneficia de tratamente în străinătate. Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei a propus ca această sintagmă să fie eliminată, art.1 reformulându-se

astfel :�Persoanele cu afecţiuni deosebit de grave, care nu pot fi tratate în ţară,

pot fi trimise la tratament în străinătate�. Acest text este foarte clar şi cuprinde

toate persoanele care beneficiază de acest drept, inclusiv răniţii Revoluţiei din

decembrie 1989.
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Doamna dep.dr.Ana Florea doreşte să cunoască dacă cheltuielile vor fi

suportate din bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei sau din bugetul Fondului

Asigurărilor Sociale de Sănătate.

Doamna Elena Badea arată că art.2 din proiectul de lege prevede că

toate cheltuielile vor fi suportate din bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei,

care va elabora şi normele de aplicare a legii ce cuprind procedura de întocmire

a dosarului şi circuitul financiar al banilor. În anul 2003, suma prevăzută în

programele de sănătate pentru tratamentul medical în străinătate a acestei

categorii de bolnavi este de  19 miliarde lei cu 1 miliard lei mai mare decât  anul

2002. Domnia sa menţionează că, în paralel, o activitate similară se înregistrează

şi în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, care suportă aceste

cheltuieli din Fondul de solidaritate.

Referitor la reformularea art.1 propusă de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei , doamna Elena Badea apreciază că este corectă. Domnia

sa arată că, în elaborarea prezentului proiect de lege, Ministerul Sănătăţii şi

Familiei a preluat textele din Hotărârea Guvernului nr. 172/1990.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a supus la vot, iar

comisia a votat, în unanimitate, art.1 reformulat astfel: �persoanele cu afecţiuni

deosebit de grave care nu pot fi tratate în ţară pot fi trimise la tratament în

străinătate.�

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a supus la vot, iar

comisia a votat , în unanimitate , proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în

străinătate, cu amendamentul care va face obiectul raportului comisiei.

La punctul 5 al ordinii de zi, comisia a luat în discuţie adresa

Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr.DB 554/22.01.2003 care cuprinde o serie de

amendamente la raportul de înlocuire nr.28/737/18 decembrie 2002 asupra
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propunerii legislative privind formarea profesională şi pregătirea continuă a

medicilor şi farmaciştilor ( PL nr.160/2002).

Amendamentele înaintate de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei

vizează armonizarea unor texte din propunerea legislativă cu prevederile Uniunii

Europene şi corelarea cu unele prevederi cuprinse în actele normative în vigoare,

precum şi unele modificări de formă.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că propunerea

făcută de Ministerul Sănătăţii şi Familiei la art.5 este corectă întrucât , în

majoritatea ţărilor din Europa durata minimă a rezidenţiatului este de 3 ani. În

consecinţă supune la vot înlocuirea cifrei �2� cu cifra �3�.

De asemenea, pentru a preciza unităţile în care rezidenţii în stomatologie

şi farmacie participă la activităţi specifice, propune completarea art.9 cu

sintagma �unităţi stomatologice şi farmacii.�

Ambele amendamente au fost acceptate de comisie.

Doamna dep.dr.Ana Florea este de acord cu eliminarea sintagmei

�exclusivă a� din cuprinsul art.10 alin.(1), întrucât motivarea Ministerului

Sănătăţii şi Familiei este corectă, în sensul că Ministerul Sănătăţii şi Familiei nu

poate organiza exclusiv cu participarea instituţiilor de învăţământ superior,

instituţii subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării .

La art.10 alin.(3) s-a omis grupa de specialitate � medicina de familie� la

care se pot înscrie candidaţii pentru concursul de rezidenţiat.

Doamna dep.dr.Ana Florea  susţine şi această propunere a Ministerului

Sănătăţii şi Familiei şi anume completarea textului cu lit.f) �medicina de

familie.�

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că

amendamentele propuse de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei la art.10

alin.(6), art.18 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) sunt corecte şi propune comisiei

acceptarea acestora. Domnia sa arată că tematica de concurs aşa cum este

prevăzută la art.10 alin.(6) nu poate avea trunchi comun pentru toate grupele de
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specialităţi , stomatologia şi farmacia având tematici separate. În consecinţă,

art.10 alin.(6) se reformulează astfel:

�(6) Tematica de concurs are trunchi comun pentru grupele de

specialităţi medicale, chirurgicale, medicina de familie, paraclinic şi de

laborator.�

În continuare dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că,

întrucât cetăţenii străini care se specializează în România încep pregătirea la

date diferite şi totodată cadrele didactice încep pregătirea şi o finalizează în

funcţie de intrarea în UMF,  la art.18 alin.(1) trebuie eliminat cuvântul �anual�,

aşa cum a propus Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

Domnia sa arată că, pentru folosirea terminologiei consacrate sintagma

�diploma� de specialist din art.18 alin.(2) şi (3) trebuie înlocuită cu sintagma

�certificat de medic specialist�. Supuse votului, toate amendamentele au fost

adoptate de comisie.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot o altă

serie de amendamente ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei , care au fost

acceptate în unanimitate. Acestea sunt următoarele:

- Art.23 alin.(1) s-a completat cu cuvântul �stomatologice� . Această

grupă  a fost omisă din competenţele sau supraspecializările care sunt stabilite

prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei şi care sunt cuprinse în

Nomenclatorul specialităţilor medicale şi farmaceutice.

- La art.24 alin.(1) s-a hotărât completarea textului cu sintagma �şi

de unităţile sanitare� , deoarece există competenţe pentru care nu există catedre

de învăţământ  ( acupunctura, homeopatia, ecografia etc.) şi ca urmare cursurile

postuniversitare pentru dobândirea de competenţe şi supraspecializări trebuie să

fie organizate şi de unităţile sanitare acreditate şi aprobate prin ordin al

ministrului sănătăţii şi familiei .
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- Pentru corelare cu alin.(1) s-a introdus un nou text ca alin.(3)

�Examenul pentru obţinerea de competenţe şi supraspecializări este organizat de

Ministerul Sănătăţii şi Familiei , care eliberează şi certificatele respective.�

- La art.27 alin.(3) s-a eliminat cuvântul �Toate� deoarece nu toate

formele de educaţie medicală sunt creditate cu puncte valorice.

- Articolele 30 şi 31 se elimină deoarece prevederile din cuprinsul

acestora nu sunt de nivelul legii.

- Art.37 alin.(2), pentru o exprimare completă, se completează cu

sintagma � ca şef de secţie sau şef de laborator.�

- La art.41, la finalul textului , sintagma �Institutul de Management

al Serviciilor de Sănătate Bucureşti� se înlocuieşte cu sintagma �unităţi

specializate din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei � , întrucât  şi alte

instituţii pot  organiza învăţământ postuniversitar de formare şi instruire în

domeniul sănătăţii publice şi a managementului sanitar.

- La art.42 alin.(3) se elimină sintagma �personal neatestat�, întrucât

această categorie  de personal nu există.

- La art.42 alin.(4) s-a hotărât completarea textului cu următoarea

propoziţie � care se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei �,

deoarece confirmarea ca rezidenţi în specialitatea corespondentă este o atribuţie

a Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

- Pentru armonizare la legislaţia Uniunii Europene, comisia a

acceptat ca în tot cuprinsul legii sintagma �medic stomatolog� să se înlocuiască

cu sintagma �medic dentist�.

Comisia nu a fost de acord cu amendamentele Ministerului Sănătăţii şi

Familiei referitoare la art.20 alin.(1) şi art.42 alin.(1).

Astfel, doamna dep.dr.Ana Florea a apreciat că a doua specialitate care

nu este înrudită cu prima trebuie să se obţină cu taxă, însă fără concurs, deoarece

aceasta reprezintă o opţiune personală.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că a doua

specialitate care nu este înrudită cu prima se poate obţine cu taxă, prin

parcurgerea programei de pregătire. Domnia sa nu susţine propunerea

Ministerului Sănătăţii şi Familiei , ca această specialitate să se obţină prin

concurs.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

apreciază că motivarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei asupra art.42 alin.(1)

privind confirmarea în rezidenţiat a preparatorilor şi asistenţilor universitari prin

concurs de rezidenţiat, nu este corect, deoarece institutele de învăţământ

superior medical şi farmaceutic organizează concursuri pentru ocuparea acestor

posturi. Domnia sa consideră că aceştia trebuie confirmaţi automat în

rezidenţiat, aşa cum este prevăzut în raportul comisiei.

Doamna dep.dr.Ana Florea este de acord cu afirmaţiile antevorbitorului

său, în sensul menţinerii art.42 alin.(1) aşa cum a fost formulat în raportul

comisiei.

Supuse la vot, cele 2 amendamente au fost respinse, cu 13 voturi pentru.

La finalul dezbaterii, asupra acestui punct al ordinii de zi ,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a supus la vot, iar comisia a

votat, în unanimitate, ca amendamentele acceptate de comisie să fie susţinute în

plen de către reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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