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S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din data de 16.05.2001   

Comisia pentru sănătate şi familie  şi-a desfăşurat lucrările în

ziua de 16.05.2001, între orele 8,30 � 14,30 , având următoarea ordine de zi:

   1.  Dezbateri, pe fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea şi

funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe

actului medical.

2. Dezbateri, pe fond, asupra proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea şi

completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea

contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică .

3. Dezbateri, pe fond, asupra proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.103/2000 pentru modificarea Legii

nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale

de igienă şi sănătate .

Pentru buna funcţionare şi coordonare a activităţii medicale, un

punct important rămas nerezolvat îl reprezenta reglementarea activităţilor
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conexe actului medical, activităţi care erau stabilite prin ordinul ministrului

sănătăţii şi familiei nr.527/1999. În urma schimbărilor profunde ce au avut

loc în sistemul sanitar şi ţinând cont de noile modalităţi de finanţare a

activităţilor medicale prin contracte încheiate între casele de asigurări de

sănătate şi prestatorii de servicii medicale, categoriile de  categoriile de

specialişti, prevăzute în ordin, nu şi-au mai putut desfăşura activitatea în

spaţiile folosite până în prezent, iar serviciile prestate nu au mai fost plătite,

generând numeroase conflicte între categoriile mai sus menţionate, atât cu

personalul medical, cât şi cu direcţiile de sănătate publică şi casele judeţene

de asigurări de sănătate, ducând la blocarea acestei activităţi în teritoriu.

În acest sens, s-a elaborat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică

pentru servicii publice conexe actului medical, în concordanţă cu negocierile

purtate cu sindicatul acestor profesionişti şi cu propunerile înaintate de către

departamentele Ministerului  Sănătăţii şi Familiei .

Prezenta ordonanţă respectă prevederile şi reglementările cuprinse în

Ordonanţa Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea

cabinetelor medicale, modificată şi completată ulterior cu Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr.116/1999.

În principal discuţiile s-au axat pe subiectul încadrării cabinetului de

liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical în categoria

unităţilor cu personalitate juridică. Această propunere care a fost, înaintată

de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei, a fost respinsă avându-se în vedere

necesitatea corelării cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.124/1998, aşa

cum a fost modificată şi completată ulterior. De asemenea, încadrarea

cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical

în acest subiect de drept ar restrânge posibilităţile de opţiune la una din
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formele de exercitare a profesiei, prevăzute la art.1, alin.(5) din prezenta

ordonanţă. Totodată, prin aplicarea unei astfel de reglementări, s-ar pierde

unele  din facilităţile de care beneficiază cabinetele medicale fără

personalitate juridică.

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât avizarea favorabilă, în

fond, a acestui proiect de lege cu unele amendamente, care l-au îmbunătăţit,

ce vor face obiectul raportului comisiei.

În continuare, s-au reluat dezbaterile în fond asupra proiectului de

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.108/1999 pentru

modificarea şi completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi

sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică,

împreună cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.103/2000 pentru modificarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi

sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă, care au obiect

comun de reglementare.

Asupra textelor de la art.20 şi 21 nu au fost formulate amendamente.

În cazul contravenţiilor la normele igienico-sanitare pentru alimente

şi la normele de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea,

transportul şi desfacerea alimentelor, prevăzute la Capitolul VIII, au fost

majorate amenzile, corespunzător implicaţiilor deosebit de grave asupra

sănătăţii consumatorilor, în cadrul art.22 de la 1.000.000 � 6.000.000 lei la

5.000.000 � 20.000.000 lei, iar pentru cele prevăzute la art.23, de la

3.000.000 � 10.000.000 lei la 5.000.000 � 15.000.000 lei.

În conformitate cu prevederile legislaţiei europene în materie au fost

nominalizate drept contravenţii neetichetarea corespunzătoare a produselor

alimentare preambalate, precum şi nemarcarea vizibilă a meselor de lucru, a
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fundurilor de lemn, a mânerelor de cuţit şi a spaţiilor frigorifice pentru

identificarea scopului de folosire pe tipuri de alimente.

 Discuţiile s-au oprit la art.24 din proiectul de lege.

În finalul şedinţei, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

a informat pe cei prezenţi  despre organizarea la Baia Mare, în perioada 6 �

9 iunie 2001, a Congresului Internaţional de Microbiologie şi Protecţia

Mediului. Cu această ocazie, Domnia sa a propus organizarea, sub patronajul

Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor , a unei mese de

lucru privind poluarea cu plumb a municipiului Baia Mare. Comisia a

aprobat, în unanimitate, participarea la această manifestare ştiinţifică.

Din numărul total al membrilor comisiei (14) a absentat motivat

doamna dep. dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PDSR) .

                                                     PREŞEDINTE,

                                             PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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