
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                     Nr. 28/ 91 / 13 martie  2003   

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele  de  11 ,12 şi 13.03.2003   

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

deputat.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi doamna Alexandra Cucu,

director general adjunct al Direcţiei de sănătate publică şi promovarea sănătăţii

din Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

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

preşedintele comisiei .

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

1. Audierea factorilor de răspundere din cadrul Ministerului Sănătăţii

şi Familiei privind aplicarea ordinului ministrului sănătăţii şi familiei

nr.875/2002 privind stabilirea atribuţiilor medicului de medicină generală /

medicină de familie cu competenţă în medicina de întreprindere.

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind producerea şi

valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră ( PL

nr.144/2003).

3. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

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

interes judeţean şi local ( PL nr.411/2002).
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La primul punct al ordinii de zi , comisia a audiat punctul de vedere al

reprezentatului Ministerului Sănătăţii şi Familiei asupra aplicării Ordinului

ministrului sănătăţii şi familiei nr.875/2002 privind stabilirea atribuţiilor

medicului de medicină generală / medicină de familie cu competenţă în

medicina de întreprindere.

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

această audiere are loc ca urmare a unei sesizări făcută de un grup de  medici de

întreprindere din judeţul Olt, care reclamă limitarea atribuţiilor anterioare

potrivit noilor reglementări din ordinul ministrului sănătăţii şi familiei

nr.875/2002. În speţă este vorba despre o mare parte din responsabilităţi ale

medicului de întreprindere care a trecut în sarcina medicului de medicină a

muncii. Acestea sunt examenul la angajare,  examenul de adaptare la noul loc de

muncă,  controlul medical periodic anual pe care trebuie să-l încheie printr-o fişă

de aptitudine un medic de medicină a muncii. Pentru a lămuri aceste aspecte,

domnia sa dă cuvântul doamnei Alexandra Cucu, reprezentantul Ministerului

Sănătăţii şi Familiei .

Doamna Alexandra Cucu arată că, raţiunea pentru promovarea ordinului

ministrului sănătăţii şi familiei nr.875/2002 a fost necesitatea de acoperire cu

servicii de medicină a muncii în întreprinderi. Conform documentelor de poziţie

a aderării României la Uniunea Europeană  Ministerul Sănătăţii şi Familiei a

apreciat că, este necesar să se rezolve şi o parte din problemele existente la

nivelul medicilor de întreprindere. Astfel, pentru a finaliza Ordinul nr.875/2002

Ministerul Sănătăţii şi Familiei a purtat discuţii cu comisiile profesionale.

Acestea s-au opus promovării acestuia deoarece nu s-a admis ca medicii de

întreprindere să încheie contracte de servicii medicale cu casele de asigurări,

întrucât aceştia au fost preluaţi prin transfer de întreprinderi şi ca atare sunt

salariaţi ai acestora.

În conformitate cu  Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei  nr.875/2002

medicii de medicină de familie/medicină generală care îşi desfăşoară activitatea
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în întreprindere vor fi certificaţi prin susţinerea examenului de competenţă în

medicina de întreprindere. Printre atribuţiile acestora se numără şi urmărirea ca

dosarul medical să conţină concluziile din fişele de aptitudine semnate de

medicul de medicină a muncii.

În continuare, domnia sa arată că medicii de întreprindere din unele zone

ale ţării reclamă faptul că nu este corect ca după un număr mare de ani de

experienţă în medicina de întreprindere, să susţină un examen de competenţă

pentru medicina de întreprindere şi totodată ca medicul de medicină a muncii să

semneze fişa de aptitudine a angajatului . Oricâtă bunăvoinţă ar exista, arată

domnia sa, nu se poate echivala un examen de rezidenţiat ( după 5 ani ) cu un

examen de competenţă în medicina de întreprindere ( după un program de

pregătire teoretică şi practică stabilit la minimum 200 ore efectuate în ultimii 5

ani ). Ministerul Sănătăţii şi Familiei a încercat să reglementeze cât mai corect

atribuţiile unei competenţe specifice prin acest ordin. De asemenea, întrucât în

prezent , în ţară, sunt aproximativ 300 de medici de medicină a muncii,

Ministerul Sănătăţii şi Familiei a apreciat că este necesar mărirea  numărului de

locuri pentru medicina muncii.

Doamna Alexandra Cucu arată, în continuare, că o parte dintre medicii de

familie care au contract cu casele de asigurări de sănătate pot asigura asistenţa

medicală a acestor angajaţi.

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

argumentele prezentate de reprezentantul Ministerului Sănătăţii şi Familiei sunt

corecte deoarece medicul de întreprindere are un alt statut comparativ cu

medicul de familie. Acest ordin , prin dispoziţiile sale privind examenul de

competenţă, este un prim pas pentru a stabili statutul medicului de întreprindere.

Referitor la atribuţiile medicului de medicină a muncii  acestea diferă de

cele ale medicului de familie în mod cert. Astfel, serviciile de medicina muncii

au un rol preponderent profilactic, asigurând îndeosebi examenele medicale la

angajare, urmărirea medicală a adaptării în muncă, controlul medical periodic şi
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prevenirea accidentelor în muncă şi a bolilor profesionale. Totodată serviciile de

medicina muncii asigură şi asistenţa medicală în caz de urgenţă, tratamentul

bolilor profesionale şi al bolilor legate de profesiune.

Pasul următor, arată domnia sa , este o propunere legislativă la care se

lucrează în prezent şi care va cuprinde atribuţiile specifice medicului de

medicina muncii , care datorită raporturilor cu angajatorul şi dependenţei stării

de sănătate a angajaţilor de condiţiile de muncă, sunt diferite de ale celorlalte

categorii profesionale medicale.

Statutul medicului de medicina muncii şi organizarea serviciilor de

medicina muncii trebuie să corespundă principiilor fundamentale cuprinse în

Recomandarea nr.171/1985 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la care ţara

noastră este parte. În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei subliniind că această întâlnire are loc la iniţiativa domnului

dep.dr.Liviu Dragoş, îi acordă cuvântul acestuia.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş arată că problema ridicată în memoriul medicilor

de întreprindere de pe platforma industrială din judeţul Olt este că, în acest judeţ

există numai 2 medici de medicină a muncii care îşi desfăşoară activitatea la

policlinică unde trebuie să semneze fişele de aptitudine a miilor de angajaţi.

Conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr.875/2002 medicii de

întreprindere nu mai au acest drept.

Doamna Alexandra Cucu arată că şi în Mehedinţi s-a ivit o astfel de

situaţie care a fost rezolvată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei prin direcţia

de sănătate publică judeţeană. Doamna Alexandra Cucu îşi exprimă nedumerirea

că nu s-a apelat la Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi în această situaţie. Domnia

sa este de acord cu faptul că sunt puţini medici de medicină a muncii

( aproximativ 300 ), de aceea propune ca o soluţie de rezolvare a acestei

probleme, să se emită o derogare pentru rezidenţii din anul III în specialitatea

medicina muncii care să semneze fişele de aptitudini ale angajaţilor.
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Dl.dep.dr.Liviu Dragoş arată că tot atât de bine poate fi sesizat şi

Parlamentul. Nu cunoaşte care sunt motivele pentru care medicii de

întreprindere de pe platforma industrială nu au sesizat Ministerul Sănătăţii şi

Familiei .

Dl.dep.farm.Ion Burnei apreciază că singura problemă care suscită

discuţii este avizarea paralelă a fişelor de către medicii din cadrul direcţiei de

sănătate publică şi medicii de medicină a muncii. Domnia sa consideră că nu se

poate ca un medic care nu a făcut nici un curs, dar a obţinut examenul de

competenţă în medicina de întreprindere pe baza unor ore de studiu  să semneze

fişa de aptitudini a angajatului, peste un medic de specialitate. În continuare,

domnia sa, după ce apreciază că cei 2 medici de medicina muncii din judeţul Olt

sunt suficienţi pentru  numărul mic de întreprinderi din acest judeţ, precizează că

nu este de acord cu afirmaţiile dl.dep.dr.Liviu Dragoş.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş arată că este corect tot ce s-a discutat în comisie,

însă medicii de întreprindere fac front comun şi nu vor să semneze fişa postului.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan   arată că medicul de întreprindere nu poate

semna fişa de aptitudini a angajatului, însă conform Codului muncii angajatorul

care are obligaţia de a asigura accesul salariaţilor la serviciul medical de

medicină a muncii, apreciază că este normal şi corect ca toate aspectele privind

asistenţa medicală să fie rezolvate la nivelul întreprinderii. Deoarece art.187 din

Codul Muncii prevede că prin lege specială se va reglementa statutul profesional

specific al medicilor de medicină a muncii, domnia sa propune ca să se înainteze

o scrisoare ministrului sănătăţii şi familiei care să cuprindă câteva soluţii de

rezolvare a problemelor din cadrul domeniului de medicină a muncii. Acestea

sunt:

- creşterea numărului de medici de medicină a muncii deoarece, în

prezent, sunt prea puţini medici specialişti în acest domeniu;
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- întrucât asemenea situaţii au apărut şi în alte judeţe, personalul

direcţiilor de sănătate publică judeţene trebuie să preia gestionarea zonelor

conflictuale;

- până la formarea numărului de specialişti necesari, trebuie să se

emită o derogare temporară de competenţă în medicina muncii ( ex. aşa cum a

sugerat reprezentanta Ministerului Sănătăţii şi Familiei această derogare se poate

da pentru rezidenţii din anul III în specialitatea medicina muncii ).

Dl.dep.farm.Ion Burnei propune ca  până la acoperirea teritoriului cu

medici de medicină a muncii Ministerul Sănătăţii şi Familiei să traseze sarcini

personalului direcţiilor de sănătate publică judeţene în sensul semnării acestor

fişe de aptitudini a angajatului.

În finalul acestei audieri, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei a apreciat prevederile prezentului ordin ca fiind pozitive şi a subliniat

următoarele aspecte:

- este necesară reglementarea, prin lege, a activităţii de medicină a

muncii;

- numărul de medici specialişti în medicina muncii este, în prezent,

neacoperitor şi trebuie luate măsuri concrete pentru promovarea învăţământului

superior postuniversitar în această specialitate şi stimulare a viitorilor medici în

medicina muncii;

- până la formarea necesarului de specialişti în medicina muncii este

necesară o derogare temporară de competenţă, pentru rezidenţii din anul III la

specialitatea medicina muncii care să semneze fişele de aptitudini ale

angajatului;

- direcţiile de sănătate publică trebuie să preia , în mod direct,

gestionarea zonelor conflictuale ( Olt, Mehedinţi, etc.).



7

La punctul doi al ordinii de zi , Comisia pentru sănătate şi familie a trecut

la examinarea, în vederea avizării, a propunerii legislative privind producerea şi

valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră.

După cum a subliniat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,

segmente importante din piaţa internă, la legume extratimpurii şi timpurii sunt

ocupate aproape în totalitate de produse din import, de o calitate, în unele cazuri,

inferioară şi care pun în pericol sănătatea consumatorilor.

În procesul de armonizare a acquis-ului comunitar privind organizarea

comună de piaţă, în sectorul de legume şi fructe proaspete R ( CE)

nr.2200/1996, RC ( CE) nr.466/2001 trebuie urmărite nivelurile maxime pentru

anumite substanţe contaminate în alimente, prevăzute de RC ( CE ) nr.466/2001,

precum şi unele cerinţe de inspecţie în relaţie cu standardele de calitate pentru

legume şi fructe reglementate prin RC ( CE ) nr.1148/2001.

În acest sens, prezenta iniţiativă legislativă prevede că produsele de seră

destinate pentru consum uman în stare proaspătă se verifică în conformitate cu

limitele maxime de reziduuri de pesticide, azotaţi, arsenic, metale grele şi alte

substanţe prevăzute prin actele normative în vigoare.

De asemenea, a mai arătat domnia sa , determinarea conţinutului de

reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţe este obligatorie de către toţi

producătorii şi comercianţii de legume de seră. Procedurile şi responsabilităţile

eşantionării pentru determinarea de reziduuri de pesticide şi contaminanţi, la

aceste produse de seră sunt de competenţa laboratoarelor certificate şi acreditate

în acest sens. Livrarea, vânzarea sau comercializarea în stare proaspătă sau

procesată a legumelor de seră, care conţin reziduuri de pesticide, arseniu şi

metale grele, azotaţi sau alte substanţe ce depăşesc nivelurile maxime admise,

este interzisă. Încălcarea acestei prevederi constituie infracţiune şi se pedepseşte

conform art.297 şi art.313 Cod Penal, iar pentru prejudicii cauzate

consumatorilor, persoanele responsabile pot fi obligate la despăgubiri, potrivit

dreptului comun.
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  arată că propunerea legislativă este bine

structurată. De asemenea, propunerea legislativă este de actualitate, având în

vedere că , în prezent, se ridică o serie de probleme privind calitatea legumelor

puse pe piaţă care uneori conţin concentraţii de nitriţi şi azotaţi peste limitele

admise prin standardele în vigoare.

Întrucât nu s-au făcut şi alte intervenţii dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei a supus la vot avizarea favorabilă a propunerii legislative.

Apreciind oportunitatea acestei iniţiative legislative în sfera sa de

competenţă, Comisia pentru sănătate şi familie a avizat favorabil, în

unanimitate, propunerea legislativă privind producerea şi valorificarea

legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră.

Dezbaterile, prevăzute la punctul al treilea al ordinii de zi asupra

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind

administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, au fost

amânate pentru viitoarea şedinţă a comisiei, întrucât nu s-au primit

amendamentele formulate de către Comisia pentru administraţie publică,

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.

La finalul acestei şedinţe dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele

comisiei a informat membrii acesteia cu privire la solicitarea Uniunii Naţionale

a Societăţilor Stomatologice din România şi a Asociaţiei Medicilor Stomatologi

cu practică privată din România de a fi primiţi şi audiaţi cu privire la situaţia

actuală a asistenţei medicale stomatologice.

Domnia sa a propus ca  să fie invitaţi preşedinţii celor două asociaţii

reprezentative, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Stomatologilor,

dl.dr.Trăistaru Teodor, dl.prof.Bratu � decanul Facultăţii Stomatologice

Timişoara.



9

Dl.dep.farm.Ion Burnei a propus completarea listei cu reprezentantul

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , care să fie un specialist de la Direcţia

de norme.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş a propus ca la audieri să participe şi un

reprezentant de la Colegiul Medicilor din România şi anume preşedintele

Comisiei de stomatologie.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  a propus ca la aceste

audieri să participe şi profesori universitari, decani ai facultăţilor de

stomatologie din marile centre universitare. În continuare a supus la vot, iar

comisia a hotărât ca la următoarea şedinţă de comisie să participe la audieri

preşedinţii celor 2 asociaţii reprezentative, ai Asociaţiei Naţionale a

Stomatologilor, Colegiului Medicilor din România , Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate , precum şi profesori universitari , decani ai facultăţilor de

stomatologie din centrele universitare, printre care : dl.general prof.dr.Mihai

Augustin, decan al Facultăţii de stomatologie din Universitatea de Medicină şi

Farmacie �Carol Davila� Bucureşti, dl.prof.dr.Andrei Iliescu, din cadrul

aceleiaşi facultăţi, dl.prof.dr.Grigore Băciuţ, decan al Facultăţii de stomatologie

din Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj.

În încheierea lucrărilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

a informat pe membrii comisiei că a participat, la invitaţia Partidului Naţional

Liberal, la discuţii asupra propunerii legislative privind asigurările  de sănătate

private. Domnia sa a apreciat ca foarte bună această propunere legislativă, însă a

subliniat că mai întâi trebuie promovată propunerea legislativă privind

asigurările sociale de sănătate care se află în dezbatere la Senat.

 În continuare, arată domnia sa, Comisia pentru sănătate şi familie  şi-a

exprimat în nenumărate rânduri punctul de vedere privind situaţia din sistemul

de sănătate, a luat atitudine faţă de bugetul prea mic alocat  sănătăţii, propunând

o serie de amendamente, a analizat petiţiile primite de la Colegiul Medicilor din

România şi Colegiul Farmaciştilor din România , formând o subcomisie care în
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termen de 14 zile va prezenta un material ce va fi semnat de toţi membrii

comisiei şi care va fi trimis domnului dep.Valer Dorneanu, preşedintele Camerei

Deputaţilor, spre analiză.

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

poate rezolva situaţia de criză apărută în sistemul sanitar, până nu se ia o decizie

politică privind autonomia financiară a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

şi totodată trecerea acesteia sub controlul Parlamentului.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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