
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                        Nr. 28/ 68/ 6 martie 2003

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de 4  şi 5.03.2003

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

lucrările în ziua de 4.03.2003 între orele 14,00 � 16,30 şi în ziua de 5.03.2003

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

1. 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).

2. Reexaminarea propunerii legislative privind exercitarea profesiunii

de biochimist, biolog, chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului

Naţional al Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din sistemul sanitar din

România ( PL nr.314/2002).

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).

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

vicepreşedintele comisiei care mulţumeşte reprezentanţilor Autorităţii Naţionale

pentru Persoane cu Handicap, invitaţi la şedinţă pentru a-şi exprima punctul de

vedere asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.

14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale

pentru Persoanele cu Handicap.
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La punctul 1 al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege

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

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.

Aşa după cum a arătat dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele

comisiei  până în prezent activitatea de protecţie specială a persoanelor cu

handicap a fost coordonată la nivel naţional de Secretariatul de Stat pentru

Persoanele cu Handicap, în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

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.

Proiectul de lege prevede reorganizarea actualei structuri în Autoritatea

Naţională pentru Persoanele cu Handicap, prin:

- înfiinţarea autorităţii în subordinea Guvernului;

- desfiinţarea celor 42 de inspectorate judeţene care funcţionează ca

servicii descentralizate în teritoriu şi care potrivit prevederilor legale în vigoare

nu se aflau în raporturi juridice de autoritate cu consiliile locale şi judeţene.

Urmare acestei măsuri se realizează o reducere cu peste 200 de funcţii a

personalului administrativ bugetar şi scăderea substanţială a cheltuielilor

materiale şi de întreţinere, în total sarcina financiară se reduce cu aproximativ 23

de miliarde lei;

- stabilirea  pârghiilor prin care se exercită controlul de către stat a

activităţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap prin organizarea unui

număr de opt inspecţii regionale. Competenţa acestora vizează în principal

exercitarea controlului asupra modului în care sunt aplicate politicile de

protecţie specială, respectarea drepturilor persoanelor cu handicap şi aplicarea

măsurilor de constrângere � constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor

� în cazul încălcării prevederilor legale referitoare la încadrarea în grad de

handicap a persoanelor;
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- întărirea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei

publice prin simplificarea sistemului de structuri administrative locale şi prin

aducerea serviciilor cât mai aproape de nevoile cetăţenilor. În acest scop

ordonanţa conservă competenţele autorităţilor locale de a înfiinţa şi organiza

astfel de servicii în concordanţă cu nevoile specifice locale;

- înfiinţarea Comisiei Superioare de Expertiză Medicală a

Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi şi a comisiilor judeţene de expertiză

medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi.

În urma audierilor şi a dezbaterilor generale asupra proiectului de lege s-

au desprins următoarele aspecte:

- formularea art.9 şi art.13 utilizată de iniţiator, care prevede atât

componenţa Comisiei Superioare de Expertiză a Persoanelor cu Handicap pentru

Adulţi cât şi a comisiilor judeţene de expertiză medicală a persoanelor cu

handicap pentru adulţi, are la bază diversitatea pregnantă a bolilor care

încadrează aceste persoane într-o anumită categorie de handicap;

- necesitatea cooptării medicilor pensionari în comisiile de expertiză

atât ca preşedinţi cât şi membri ale acestora întrucât, în prezent, există un deficit

de medici de expertiză medicală şi de recuperare a capacităţii de muncă, iar în

unele zone ale ţării şi un număr scăzut de medici în unele  specialităţi necesare

în rezolvarea afecţiunilor care produc handicapul;

- de asemenea s-a apreciat că organizaţiile neguvernamentale care

desfăşoară activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap trebuie să-şi

desemneze un reprezentant atât în Comisia Superioară de Expertiză Medicală cât

şi în comisiile judeţene de expertiză medicală pentru a  monitoriza activitatea

acestora.

În urma dezbaterilor pe articole, comisia a hotărât ca în textul legii să se

precizeze că cei 2 medici specialişti  numiţi în Comisia Superioară de Expertiză

Medicală  în funcţie de afecţiunea care produce handicapul să fie propuşi de

Ministerul Sănătăţii şi Familiei .
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De asemenea, la nivelul comisiilor judeţene de expertiză medicală, cei 2

medici numiţi în funcţie de afecţiunea care produce handicapul să fie propuşi de

direcţia de sănătate publică.

Aceste precizări sunt necesare deoarece numai aceste organisme sunt în

măsură , pe baza unor criterii profesionale, să propună medicii specialişti.

În continuare comisia a apreciat necesară amendarea art.17 care cuprinde

prevederi privind asociaţiile persoanelor cu handicap ce beneficiază de subvenţii

de la bugetul de stat. Astfel s-a hotărât completarea textului cu următoarea

propoziţie � şi asociaţiile autorizate ale persoanelor cu handicap,  reprezentative

la nivel naţional pot primi ��, deoarece asociaţiile nevăzătorilor, surzilor,

invalizilor de război nevăzători şi Liga persoanelor cu handicap din cooperaţia

meşteşugărească nu cuprind toate afecţiunile care produc handicapul.

La finalul acestor dezbateri, comisia a votat în unanimitate adoptarea

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

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele

cu Handicap, cu amendamentele care vor face obiectul raportului comun al

Comisiei pentru sănătate şi familie şi al Comisiei pentru muncă şi protecţie

socială.

În încheierea acestui punct al ordinii de zi comisia a solicitat Autorităţii

Naţionale pentru Persoanele cu Handicap elaborarea până la 31 decembrie 2003

a criteriilor pentru încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap, în

conformitate cu normele europene în materie.

De asemenea, comisia a solicitat Autorităţii Naţionale pentru Persoanele

cu Handicap să soluţioneze, până la 31 decembrie 2003 toate problemele

referitoare la persoanele cu handicap permanent, în aşa fel încât certificatul

acestora să nu fie reevaluat anual.

Dezbaterile asupra punctelor 2 şi 3 din ordinea de zi referitoare la

propunerea legislativă privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog,

chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al

Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din sistemul sanitar din România,
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respectiv  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.

În continuare, comisia a hotărât ca să fie invitaţi la comisie, la solicitarea

acestora, reprezentanţii medicilor stomatologi privaţi şi a celor care îşi

desfăşoară  activitatea  în învăţământul superior pentru a-şi exprima punctul de

vedere asupra greutăţilor pe care le întîmpină în desfăşurarea activităţii.

În finalul lucrărilor comisia a audiat pe reprezentanţii medicilor de

întreprindere de pe platforma industrială Slatina, judeţul Olt care şi-au

manifestat nemulţumirea faţă de Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei

nr.875/2002 privind stabilirea atribuţiilor medicului de medicină

generală/medicină de familie cu competenţă în medicina de întreprindere, care

limitează atribuţiile medicilor de întreprindere.

În urma audierilor comisia a hotărât ca în următoarea şedinţă să fie invitaţi

reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi Familiei, pentru a se discuta care sunt

competenţele medicilor de întreprindere  în conformitate cu Ordinul

Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr.875/2002 privind stabilirea atribuţiilor

medicului de medicină generală/medicină de familie cu competenţă în medicina

de întreprindere.

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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