
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                   Nr. 28/ 62/ 27 februarie 2003

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de 25, 26  şi 27.02.2003

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat

lucrările în ziua de 25.02.2003 între orele 14,00 � 18,00, în ziua de 26.02.2003

între orele 9,00 � 15,00 ,  iar în ziua de 27.02.2003 între orele 9,00 � 12,00

având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea

Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia

Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin

Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Tratarea

apei potabile şi a apei uzate din oraşul Braşov şi localităţile învecinate situate în

judeţul Braşov, România, semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la

7 iunie 2002 ( PL nr.101/13.02.2003).

2. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru ratificarea

Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia

Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin

Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura

Modernizarea sistemului de apă potabilă şi cel al apelor uzate în oraşul Paşcani,

România, semnat la Bucureşti la 17 aprilie 2002 şi la Bruxelles la 18 decembrie

2001 ( PL nr.102/13.02.2003).
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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.19/1.02.2003).

Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ,

vicepreşedintele comisiei , supunând la vot ordinea de zi care a fost aprobată în

unanimitate.

După cum a arătat domnia sa , în perioada 2000 � 2006, prin intermediul

instrumentului financiar de preaderare ISPA, România beneficiază anual de

aproximativ 240 milioane euro , pentru reabilitarea infrastructurii de mediu şi

transport, în conformitate cu obiectivele Parteneriatului pentru Aderare şi cu

prevederile legislaţiei comunitare în domeniu.

În vederea stabilirii cadrului instituţional necesar pentru  implementarea

acestui instrument financiar în România, la data de 20 octombrie 2000, la

Bucureşti, a fost semnat Memorandumul de înţelegere privind utilizarea

Fondului Naţional pentru ISPA, între Guvernul României şi Comunitatea

Europeană, care a fost adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 1328/2000. Având

în vedere rolul important şi obiectivele specifice ale acestui program de asistenţă

financiară nerambursabilă, România a demarat procesul de derulare a

programului ISPA prin elaborarea Strategiei naţionale ISPA în domeniul

mediului şi, respectiv, în domeniul transporturilor, pe baza prevederilor

comunitare şi a documentelor fundamentale care definesc cadrul relaţiilor dintre

România şi Uniunea Europeană, precum Parteneriatul pentru Aderare şi

Programul Naţional de Aderare a României  la Uniunea Europeană .

În baza acestor documente strategice, România a transmis Comisiei

Europene, în perioada 2000 � 2002, peste 40 de aplicaţii, dintre care au fost

aprobate, până în prezent, 27 de Memorandumuri de finanţare ISPA, în valoare

totală de aproximativ 1.070 meuro, România fiind astfel statul candidat cu cea
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mai mare rată de angajare a fondurilor ISPA ( peste 66 % din bugetul total

alocat pentru perioada 2000 � 2006).

Totodată, în cadrul procesului de derulare a Programului ISPA, în

perioada 2000 � 2002 s-au înregistrat progrese importante atât în ceea ce

priveşte demararea efectivă a proiectelor aprobate de Comitetul de Gestiune

ISPA cât şi consolidarea sistemului instituţional creat pentru implementarea

Programului ISPA în România şi definirea priorităţilor strategice pentru

perioada 2002 � 2006. Astfel, s-a înregistrat un ritm susţinut de implementare a

proiectelor, prin finalizarea unui număr de 16 licitaţii pentru asistenţă tehnică şi

supervizare a lucrărilor şi a unui număr de 6 licitaţii pentru componentele de

investiţii şi lucrări în construcţia şi reabilitarea infrastructurilor de mediu şi

transporturi.

În vederea unei coordonări eficiente şi dinamice a Programului ISPA, a

fost constituit Comitetul de Monitorizare ISPA România � Uniunea Europeană ,

şi a fost stabilit un sistem de monitorizare lunară a implementării proiectelor

ISPA, cu participarea instituţiilor implicate, a beneficiarilor finali ai proiectelor

şi a reprezentanţilor Comisiei Europene.

În cadrul Programului ISPA, partea comunitară, la Bruxelles, la data de 7

iunie 2002, iar partea română la Bucureşti, la data de 2 august 2002 au semnat

Memorandumul de finanţare convenit între Comisia Europeană şi Guvernul

României privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul

pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura �Tratarea apei potabile

şi a apei uzate din oraşul Braşov şi localităţile învecinate situate în judeţul

Braşov, România.� Această măsură reprezintă una din priorităţile strategice

identificate de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi constă în realizarea de

investiţii privind colectarea şi tratarea apelor uzate în oraşul Braşov.

Principalele obiective ale acestei măsuri propuse pentru finanţare prin

Programul ISPA sunt: eficientizarea serviciilor de alimentare cu apă şi atingerea

standardelor de tratare a apelor uzate, conform Directivelor nr.98/83/EC şi
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nr.91/271/EEC, eliminând astfel riscurile care vizează sănătatea umană şi

mediul natural.

Din costul total al proiectului de 58.708.624 euro, finanţarea prin

Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare ISPA reprezintă

41.683.123 euro, iar cofinanţarea , care va fi asigurată de autorităţile locale şi

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, este de 2.546.210,

respectiv 14.479.291 euro.

Tot în cadrul aceluiaşi program, a mai precizat dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ,

vicepreşedintele comisiei , partea comunitară, la Bruxelles, la data de 18

decembrie 2001, iar partea română la Bucureşti, la data de 17 aprilie 2002 au

semnat Memorandumul de finanţare convenit între Comisia Europeană şi

Guvernul României privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin

Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura

�Modernizarea sistemului de apă potabilă şi cel al apelor uzate în oraşul Paşcani,

România.� Această măsură reprezintă una din priorităţile strategice identificate

de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi constă în realizarea de investiţii

pentru reabilitarea sursei de apă Moţca , modernizarea staţiei de tratare a apelor

uzate din Paşcani şi reabilitarea reţelei de canalizare.

Din costul total al proiectului de 16.262.000 euro, finanţarea prin

Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare ISPA reprezintă

12.196.500 euro, iar cofinanţarea, care va fi asigurată de Banca  Europeană de

Investiţii, este de 4.065.500 euro.

Având în vedere cele prezentate, Comisia pentru sănătate şi familie a

hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil cele două proiecte de lege în forma

în care au fost adoptate de către Senat.

La cel de-al treilea punct al ordinii de zi , comisia a trecut la examinarea

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele
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cu Handicap cu care este sesizată, în fond, în comun cu Comisia pentru muncă şi

protecţie socială.

După cum a arătat dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei ,

activitatea de protecţie specială a persoanelor cu handicap este coordonată la

nivel naţional de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap. Această

structură centrală este organizată şi  funcţionează în subordinea Ministerului

Sănătăţii şi Familiei în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului

nr.22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei,

cu modificările  şi completările ulterioare.

Această formă de organizare a structurii centrale nu mai este în

concordanţă cu măsurile generate de actele normative adoptate pe linia

descentralizării serviciilor publice şi a sistemului de finanţare, a dezvoltării

competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale, a proiectării şi

implementării strategiilor privind protecţia specială a persoanelor cu handicap.

În concret, instituţiile publice de protecţie specială a persoanelor cu handicap

sunt finanţate de la bugetele locale, autorităţile administraţiei publice  au

competenţa legală de a înfiinţa şi organiza astfel de instituţii, devasându-se

modul de organizare a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap

care se află în aceeaşi capacitate instituţională de la înfiinţarea sa în 1990.

Prin ordonanţa alăturată se prevede reorganizarea actualei structuri în

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, urmând a asigura

următoarele obiective:

- simplificarea raporturilor de autoritate administrativă între

consiliile locale şi judeţene şi serviciile oferite persoanelor cu handicap;

- creşterea răspunderii autorităţilor administraţiei publice locale în

gestionarea sistemului de protecţie specială a persoanelor cu handicap;

- determinarea rolului statului în conducerea metodologică şi

strategică a sistemului precum şi a funcţiei de control în ce priveşte aplicarea

prevederilor legale în domeniu.
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În urma discuţiilor care au urmat, s-a concluzionat faptul că sunt imperios

necesare unele precizări privind modalitatea de numire al membrilor, atât la

nivelul Comisiei Superioare de Expertiză a Persoanelor cu Handicap pentru

Adulţi cât şi la nivelul comisiilor teritoriale de expertiză a persoanelor cu

handicap pentru adulţi.

De asemenea s-a considerat că este necesară lărgirea şi actualizarea sferei

de aplicare a prevederilor cuprinse la articolul 17 privitor la asociaţiile

reprezentative ale persoanelor cu handicap care pot să beneficieze, anual, de

subvenţii de la bugetul de stat.

Pentru clarificarea acestor probleme comisia a hotărât ca, la viitoarea

şedinţă, să invite pe reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu

Handicap, la audieri.

Din numărul total al membrilor comisiei ( 14 ), au absentat motivat

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM) şi doamna

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

p.PREŞEDINTE,

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN
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