Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/492/ 10 decembrie 2003

SINTEZA
lucrărilor comisiei din zilele de 9 şi 10.12.2003
Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 9.12.2003 între orele 15,00 – 18,00 şi în ziua de 10.12.2003
între orele 9,00 – 16,00, având următoarea ordine de zi:
1.

Dezbateri

asupra

propunerii

legislative

privind

exercitarea

profesiunii de medic dentist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului
Medicilor Dentişti din România ( PL nr.369/2003).
2.

Dezbateri asupra propunerii legislative privind organizarea şi

funcţionarea centrelor de permanenţă pentru asigurarea asistenţei medicale în
regim de continuitate ( PL nr.427/2003).
Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,
preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi, care a fost adoptată în
unanimitate.
La audierile pe marginea celor două propuneri legislative au participat
persoane cu răspundere din cadrul Ministerului Sănătăţii .
La primul punct al ordinii de zi comisia a procedat la audieri, precum şi
la dezbaterea , în fond , a propunerii legislative privind exercitarea profesiunii de
medic dentist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor
Dentişti din România.

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,
necesitatea promovării propunerii legislative a apărut ca o consecinţă firească a
constituirii unei autorităţi profesionale în domeniu, în acord cu acquis-ul
comunitar. Aceasta presupune şi individualizarea profesiei de medic dentist prin
stabilirea clară a modului de exercitare a acestei profesii.
Prezentul proiect de lege stabileşte cadrul general de exercitare a profesiei
de medic dentist, incompatibilităţile, drepturile şi obligaţiile medicilor dentişti.
O secţiune specială cuprinde depoziţii referitoare la înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România , având la bază
principiile autonomiei, descentralizării şi cel democratic al alegerilor libere
pentru organele de conducere a colegiului.
În urma audierii şi discuţiilor care au urmat s-au evidenţiat următoarele
aspecte:
-

având în vedere necesitatea armonizării cu Directivele Consiliului

Europei , propunerea legislativă trebuie să cuprindă prevederi privind
desfăşurarea activităţii de medic dentist cu titlu de salariat şi/sau independent. În
ambele situaţii, caracterul liberal al profesiei se manifestă prin asumarea
responsabilităţii actului medical prestat;
-

prevederile Directivei Europene nr.78/687 privind

activităţile

medicului dentist, definesc domeniul de activitate al profesiei. În consecinţă,
propunerea legislativă trebuie să precizeze că profesiunea de medic dentist are
ca scop asigurarea sănătăţii publice şi a individului prin activităţi de prevenţie,
diagnostic şi tratament a maladiilor şi anomaliilor orto-dento-maxilare şi a
ţesuturilor adiacente;
-

pentru conformitate cu Legea nr.495/2002 este necesar ca din

propunerea legislativă să se elimine bariera de domiciliu sau rezidenţă în
exercitarea profesiei de medic dentist;
-

de asemenea, conform prevederilor Directivei Europene 76/686

este necesar ca în propunerea legislativă să se facă o distincţie clară între
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obligativitatea cetăţenilor români de a obţine autorizaţie de liberă practică şi
cetăţenii aparţinând Spaţiului Economic European care îşi pot exercita
profesiunea pe teritoriul României fără această autorizaţie. Autorizaţia de liberă
practică pentru cetăţenii români trebuie să fie valabilă pe toată perioada de
exerciţiu a profesiunii;
-

este necesar ca propunerea legislativă să cuprindă formulări clare şi

corelate cu celelalte prevederi în vigoare. Este cazul art.14, 18 şi 22 etc.;
-

în opinia Ministerului Sănătăţii propunerea legislativă trebuie

discutată împreună cu proiectul de lege ce va fi promovat de Guvern. Acest
proiect de lege iniţiat de Ministerul Sănătăţii a fost elaborat în colaborare cu
experţii Phare şi ai Ministerului Integrării Europene şi asociaţiile profesionale şi
a fost analizat de Comisia Europeană. În prezent, proiectul de lege se află în
circuit de avizare la ministerele de resort.
Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pe articole a propunerii
legislative privind exercitarea profesiunii de medic dentist, înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România pentru
următoarea şedinţă de comisie.
La punctul 2 al ordinii de zi comisia a procedat la audieri şi dezbateri
generale asupra propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea
centrelor de permanenţă pentru asigurarea asistenţei medicale în regim de
continuitate.
Aşa după cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,
iniţiatorii actului normativ au apreciat că, pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor
în acordarea asistenţei sanitare, este necesară promovarea propunerii legislative
care prevede organizarea şi funcţionarea, ca unităţi medicale fără personalitate
juridică, a centrelor de permanenţă pentru asigurarea asistenţei medicale primare
în regim de continuitate.

3

Promovarea acestei propuneri legislative este susţinută de următoarele
situaţii:
-

neasigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în afara

programului de activitate al cabinetelor medicale individuale, ceea ce determină
aglomerarea structurilor de primiri urgenţe ale spitalelor ;
-

starea necorespunzătoare a unor drumuri judeţene şi comunale

situaţie care poate diminua cauzele de rezolvare în timp util a unor cazuri
urgente;
-

accesul dificil al populaţiei la unele servicii medicale de suport

( certificate medicale, de deces etc.).
În urma audierii şi a dezbaterilor generale asupra propunerii legislative sau evidenţiat următoarele aspecte principale:
-

în prezent, asistenţa medicală în regim de continuitate se asigură ,

parţial, prin ordinul ministrului sănătăţii nr.151/2002 pentru aprobarea
regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor de permanenţă în
asistenţa medicală primară. În consecinţă, rezultă necesitatea elaborării unui act
normativ unitar care să cuprindă reglementări referitoare la asigurarea asistenţei
medicale primare în regim de continuitate;
-

în opinia Ministerului Sănătăţii , necesitatea şi oportunitatea

elaborării acestui act normativ trebuie făcut la nivel de hotărâre de Guvern şi nu
prin lege, care prin procedura legislativă se finalizează într-o perioadă mai
lungă;
-

proiectul de lege trebuie să prevadă cu claritate că, continuitatea

asistenţei medicale este asigurată de medici de familie asociaţi care să
funcţioneze în regim de gardă, acordând servicii medicale din pachetul de
servicii medicale;
-

de asemenea, reprezentantul Ministerului Sănătăţii arată că este

necesar să se precizeze că aceste centre funcţionează în afara programului
normal de lucru al cabinetelor medicale individuale;
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-

proiectul de lege trbeuie să cuprindă prevederi privind atribuţii ale

autorităţilor administraţiei publice locale, precum ale direcţiilor de sănătate
publică;
-

întrucât medicii de familie asigură asistenţa medicală 24 de ore este

necesar ca proiectul de lege să cuprindă prevederi privind salarizarea acestora
pentru orele suplimentare prestate.
Întrucât Ministerul Sănătăţii a elaborat un proiect de hotărâre de Guvern
privind organizarea şi funcţionarea centrelor de permanenţă în regim de
continuitate, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pe articole a propunerii
legislative pentru următoarea şedinţă de comisie, pentru a da posibilitatea
Ministerului Sănătăţii să finalizeze proiectul de hotărâre de Guvern.
La lucrările comisiei din 9.12.2003, din totalul de 15 deputaţi , au
participat 13 deputaţi fiind absenţi motivat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul
Parlamentar al PRM) şi dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei
(Grupul Parlamentar al PSD ) , iar la lucrările comisiei din 10.12.2003 au
participat 14 deputaţi, fiind absent motivat dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul
Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,
ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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