
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                          Nr. 28/356/ 10 mai 2002

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele de 8  şi 10.05.2002   

La lucrările comisiei sunt prezenţi 12 deputaţi, fiind absenţi motivat 2

deputaţi.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi:

- doamna Luminiţa Gheorghiu, secretar de stat în Ministerului

Sănătăţii şi Familiei ;

- dl.Andrei Popescu, secretar de stat în Ministerul Integrării

Europene;

- doamna Ioana Iacob, director adjunct al Direcţiei de Medicină

Preventivă  din Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ,

vicepreşedintele comisiei .

În deschiderea lucrărilor, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele

comisiei a propus introducerea pe ordinea de zi a reanalizării raportului asupra

proiectului de Lege privind calitatea apei potabile. Domnia sa arată că în urma

discuţiilor cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei se impune întocmirea unui raport

de înlocuire, întrucât conform Strategiei Naţionale de Pregătire a Aderării,

programul de armonizare legislativă privind îmbunătăţirea sănătăţii publice

invocă obligativitatea transpunerii Directivei 98/83/CE referitoare la calitatea

apei potabile. Prin raportul la proiectul de lege depus de către comisie la data de
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18 aprilie 2002 s-a propus modificarea acestuia în proporţie de aproximativ

70 %.

Doamna dep.Iulia Pataki apreciază că reexaminarea proiectului de lege

trebuie să se facă numai după ce comisia a solicitat în plen retrimiterea acestuia

la comisie.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei arată că o comisie

se poate autosesiza şi ca urmare poate să rediscute proiectul de lege, înainte de a

se solicita în plen retrimiterea raportului la comisie.

În consecinţă, comisia a aprobat introducerea pe ordinea de zi a

lucrărilor, la punctul 1,  reanalizarea raportului comisiei.

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

1. Reexaminarea proiectului de Lege privind calitatea apei.

2. Dezbaterea  şi avizarea propunerii legislative privind anularea

restanţelor la plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate.

3. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic,

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România.

4. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist,

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România .

5. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA.

La punctul 1 al ordinii de zi s-a luat în discuţie reexaminarea proiectului

de Lege privind calitatea apei.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei acordă cuvântul

reprezentantului Ministerului Sănătăţii şi Familiei pentru a-şi exprima punctul

de vedere.
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Doamna Ioana Iacob arată că în expunerea de motive a proiectului de

lege se menţiona expres obligativitatea transpunerii Directivei 98/83/CE

referitoare la calitatea apei destinate consumului uman, ca urmare a

îmbunătăţirii aspectelor legate de asigurarea calităţii şi cantităţii corespunzătoare

a apei conform evoluţiei standaredelor comunitare. Proiectul de lege are ca scop

principal crearea cadrului legal pentru evaluarea impactului asupra sănătăţii

populaţiei a accesului la apa potabilă de calitate şi în cantitatea corespunzătoare.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată că proiectul de lege a suferit o serie de

modificări, întrucât o serie de termeni din cuprinsul acestuia erau neclari şi nu

aveau nici un sens în limba română.

Doamna Ioana Iacob arată că proiectul de lege reprezintă traducerea celei

mai importante directive din pachetul de reglementări referitoare la apă şi este

elaborat pe principiul sănătăţii populaţiei, conform tabelului de concordanţă.

Pentru armonizarea cu legislaţia europeană în domeniu nu se poate face

nici o abatere de la tabelul de concordanţă.

Art.2.

La art.2 alin.(1) lit.a) doamna Ioana Iacob apreciază că sintagmele

�pentru consumul uman� şi �recipienţi autorizaţi� din raportul comisiei

limitează definiţia din Directiva 98/83/CE.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei este de acord cu înlocuirea acestor sintagme şi

propune menţinerea textului iniţial din proiectul de lege. Totodată propune

înlocuirea cuvântului �comercializată� care este prea restrictiv cu sintagma

�distribuită�.

Supuse la vot amendamentele au fost adoptate în unanimitate.

Dl.Andrei Popescu consideră că Ministerul Sănătăţii şi Familiei trebuie să

prezinte comisiei şi textul de concordanţă. Totodată apreciază că Directiva

98/83/CE nu trebuia transpusă cuvânt cu cuvânt, ci trebuia să se urmărească

păstrarea aceluiaşi sens al reglementărilor.
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Doamna Luminiţa Gheorghiu arată că domnia sa nu a primit un astfel de

tabel de concordanţă.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei intervine, subliniind

că această neînţelegere trebuie rezolvată în afara lucrărilor comisiei.

Art.3.

Doamna dep.Iulia Pataki propune ca în preambulul alin.(2) sintagma �pot

fi exceptate� să se înlocuiască cu sintagma � se exceptează�.

Doamna Ioana Iacob consideră că textele iniţiale de la lit.a) şi b) ale

alin.(2) sunt conforme cu directiva europeană.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus ca din textul iniţial al lit.a) să se

elimine sintagma � cum ar fi  apa de băut pentru armată�.

Doamna dep.Constanţa Popa  este de acord cu propunerea făcută de

antevorbitorul său apreciind că într-o lege nu se fac exemplificări. Domnia sa

este pentru menţinerea textelor iniţiale din proiectul de lege.

Supus la vot art.3 alin.(2) este adoptat în forma prezentată de către

iniţiator,  modificată prin eliminarea sintagmei �apa de băut pentru armată�.

Art.4.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei consideră că la art.4

alin.(1) lit.a) există o contradicţie între sintagmele �de orice fel� şi �prin număr

şi concentraţie�. Domnia sa propune eliminarea sintagmei �de orice fel�.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei susţine propunerea antevorbitorului său.

Dl.dep.dr.Ion Luchian este pentru menţinerea sintagmei întrucât ,

consideră domnia sa, această sintagmă se referă atât la microorganismele

patogene cât şi la cele nepatogene care, în prezent, sunt acceptate într-un număr

redus în apă potabilă.

Doamna Ioana Iacob arată că formularea cu cele 2 sintagme este

acceptată şi în cadrul programului Phare.

Doamna Luminiţa Gheorghiu apreciază că propunerea dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan , vicepreşedintele comisiei este corectă.
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Dl.dep.dr.Ion Luchian arată că există alte acte normative care prevăd

reglementări referitoare la analiza microorganismelor nepatogene. Textul de la

art.4 alin.(1) lit.a) este în concordanţă cu aceste reglementări.

Dl.dep.farm.Ion Burnei apreciază că sintagma � de orice fel� înseamnă o

valoare �0� şi vine în contradicţie cu sintagma �în număr şi contradicţie� care

înseamnă o valoare peste 1 .

Dl.Andrei Popescu subliniază, încă odată, că adoptarea directivei nu

înseamnă traducerea cuvânt cu cuvânt, ci menţinerea esenţei şi sensului acesteia.

Supus la vot art.4 alin.(1) lit.a) a fost adoptat cu 5 voturi pentru, 2 contra

şi 1 abţinere.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei propune eliminarea cuvântului �minime� din

textul art.4 alin.(1) lit.b) deoarece tabelele 1 şi 2 din anexa 1 care cuprinde

cerinţele privind calitatea apei are valori maxime.

Doamna dep.Constanţa Popa este pentru menţinerea cuvântului

�minime� apreciind că tabelele 1 şi 2 sunt obligatorii, iar sintagma �cerinţele

minime� arată că se pot efectua şi alte analize decât cele prevăzute în aceste

tabele.

Dl.dep.farm.Ion Burnei propune adoptarea art.4 alin.(2) care a fost

eliminat în raportul iniţial, având ca motivare faptul că prevederile acestuia nu

sunt de nivelul legii . Domnia sa arată că textul alin.(2) reprezintă o subliniere a

măsurilor ce trebuie luate pentru păstrarea calităţii apei.

Supus la vot art.4 alin.(1) şi (2)  este adoptat în forma prezentată în

proiectul de lege. La art.4 alin.(1) lit.a) dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a votat contra.

Art.5.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei a propus menţinerea

textului Senatului pentru art.5.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus ca sintagma �tabelul 3 din� să se

elimine şi totodată a subliniat că este necesar să se găsească o altă formulare
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pentru cuvântul �parametru�, întrucât şi aici ca şi în tot cuprinsul legii parametru

nu exprimă nici o valoare măsurabilă.

Doamna Ioana Iacob  arată că �parametrul� este o măsură care

caracterizează un aspect,  fenomen etc., iar indicatorul arată �ceva�.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei nu este de acord cu cuvântul �parametru� şi

propune cuvântul �indicator�.

Supus la vot amendamentul de înlocuire a cuvântului �parametru� cu

�indicator� nu este acceptat, înregistrându-se 7 voturi pentru menţinerea

cuvântului �parametru�.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei care a votat pentru înlocuirea cuvântului

�parametru� cu �indicator�, informează că va ridica această problemă în Plenul

Camerei Deputaţilor.

Art.6.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei a propus ca la art.6

alin.(1) să se menţină textul comisiei, modificat prin eliminarea cuvântului

�atunci� şi înlocuirea cuvântului �indicatori� cu �parametri�. Este adoptat cu 2

voturi împotrivă.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru  a propus ca la art.6 alin.(1) lit.c)

din textul Senatului să se elimine sintagma �pentru comercializare�.

Amendamentul este adoptat în unanimitate.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei  apreciază că formularea art.6 alin.(2) din

raportul comisiei este corectă, întrucât responsabilitatea pentru întreţinerea

instalaţiei interioare de apă revine persoanei fizice sau juridice care are în

administrare acest sistem.

Doamna Ioana Iacob arată că în ţările dezvoltate această responsabilitate

revine producătorului sau distribuitorului care întreţin sistemul de distribuţie

interioară de apă potabilă la şcoli, spitale etc.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru  apreciază că şi în România

trebuie să se aplice aceleaşi reguli şi în consecinţă producătorii sau distribuitorii
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trebuie să răspundă de întreţinerea sistemului de distribuţie interioară de apă

potabilă de la şcoli, spitale, instituţii socio-culturale. În plus aceste instituţii care

aparţin de consiliile locale nu au susţinere financiară pentru a face faţă unor

asemenea situaţii.

Dl.dep.dr.Ion Luchian consideră că această sarcină revine persoanei fizice

sau juridice care are în administrare sistemul de distribuţie interioară de apă

potabilă. Producătorul sau distribuitorul de apă poate fi obligat să controleze

calitatea apei în această instalaţie, dar nu şi să remedieze defecţiunile apărute la

sistemul de distribuţie interioară de apă potabilă.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei subliniază că este vorba despre instalaţia

interioară de apă din clădirile unor restaurante, şcoli, spitale, aşezăminte socio-

culturale, de care trebuie să se ocupe proprietarul sau administratorul. Referitor

la afirmaţia că instituţiile enumerate mai sus nu au bani să repare defecţiunile

apărute, domnia sa menţionează că în bugetul anual al acestora, alocat de către

consiliile locale intră şi aceste remedieri.

Doamna dep.Iulia Pataki susţine propunerea dl.dep.dr.Ludovic Abiţei .

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei  consideră că

legislaţia europeană a statelor dezvoltate prevede o asemenea obligaţie pentru

producătorii de apă potabilă, în plus distribuţia de apă este o afacere profitabilă.

În consecinţă producătorii şi distribuitorii de apă potabilă pot susţine financiar

întreţinerea instalaţiei interioare de apă potabilă. Domnia sa este de acord cu

varianta din proiectul de lege.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei  apreciază că o asemenea prevedere poate fi

stipulată în contractul încheiat între administraţia publică şi persoana juridică

care are în administrare sistemul de distribuţie interioară, dar numai cu

consimţământul adminstraţiei publice.

Doamna dep.Iulia Pataki apreciază că nu este corect ca producătorul sau

distribuitorul de apă să fie obligat de a face remedierile la sistemul de distribuţie
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interioară a apei potabile, mai ales că o serie de instituţii ( restraurante, şcoli,

spitale etc.) sunt private.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei propune ca să se

adauge sintagma � instituţii de interes public� şi totodată să se reformuleze lista

acestora astfel �unităţi de învăţământ, spitale, cantine.�

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru propune ca cuvântul �spitale� să

fie înlocuit cu sintagma �unităţi de asistenţă medicală� deoarece de aceleaşi

facilităţi trebuie să beneficieze şi cabinetele medicale.

Doamna dep.Iulia Pataki nu este de acord cu  reformularea listei de

instituţii, susţinând eliminarea acestuia.

Doamna Ioana Iacob arată că Ministerul Sănătăţii şi Familiei a avut

discuţii cu administraţia locală care a acceptat textul din proiectul de lege,

inclusiv enumerarea instituţiilor.

Supus la vot, textul iniţial al art.6 alin.(2) a fost adoptat cu modificările

propuse ( unităţi de învăţământ, unităţi de asistenţă medicale, instituţii socio-

culturale şi cantine) cu 6 voturi pentru , 1 vot contra şi o abţinere.

Referitor la art.6 alin.(3) , acesta a fost adoptat, cu o abţinere, în forma

prezentată de către comisie.

Art.7.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei propune ca din

alin.(1) din raportul comisiei să se elimine sintagma �în principal� deoarece în

alt articol din proiectul de lege sunt specificate care sunt obligaţiile atât ale

producătorului şi distribuitorului de apă cât şi a autorităţii de sănătate publică

judeţeană.

Supus la vot amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus menţinerea textului comisiei pentru

alin.(3), întrucât prevederile privind obligaţia producătorilor şi distribuitorilor de

monitorizare a calităţii apei potabile sunt exprimate mai clar.
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Doamna Ioana Iacob arată că Directiva 98/83/CE prevede care sunt

situaţiile în care producătorii şi distribuitorii au obligaţia să monitorizeze

calitatea apei potabile. Domnia sa consideră că art.7 alin.(3) din proiectul de

lege este corect.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei consideră că la

alin.(3) lit.b) sintagma �pentru a fi comercializată� este restrictivă şi propune

eliminarea acesteia.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei apreciază că sintagma � pentru industria

alimentară� prevăzută la alin.(3) lit.c) este restrictivă şi propune eliminarea.

Supus la vot alin.(3) lit.a) este adoptat cu 7 voturi pentru şi unul

împotrivă, în forma propusă în proiectul de lege.

Alin.3 lit.b) a fost adoptat cu aceleaşi număr de voturi, reformulat astfel :

�b) prin îmbuteliere în sticle sau alte recipiente�.

Alin.(3) lit.c) a fost adoptat cu 7 voturi pentru şi unul împotrivă în forma

prezentată în proiectul de lege.

Alin.(4), (5), (6) şi (7) au fost votate în unanimitate, în forma prezentată în

raportul comisiei, cu excepţia cuvântului �indicator� care a fost înlocuit cu

cuvântul �parametru�.

Art.8.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei a propus ca la

alin.(1) şi (2) din raportul comisiei să se înlocuiască cuvântul �indicatori� cu

�parametri� iar sintagma �indicatori de potabilitate� cu �parametri prevăzuţi în

anexa nr.1�.

Supuse la vot amendamentele au fost adoptate în unanimitate.

Doamna Ioana Iacob  apreciază că alin.(3) din proiectul de lege este

formulat mai corect şi totodată mai cuprinzător, iar alin.(6) este necesar să se

păstreze în textul legii deoarece autorităţile de sănătate publică trebuie să

analizeze dacă neconformităţile valorilor parametrilor reprezintă un pericol

pentru sănătatea populaţiei.
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Propunerea comisiei de a se elimina alin.(6) duce la apariţia unor

disfuncţionalităţi în activitatea autorităţilor de sănătate publică.

Supuse la vot, aceste propuneri au fost acceptate de comisie şi ca urmare

s-au menţinut textele iniţiale din proiectul de lege.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus ca la alin.(7) să se menţină textul

propus de comisie în raport, întrucât depăşirea valorilor admise ale parametrilor

reprezintă un risc imediat pentru sănătatea populaţiei. Supus la vot, acest

amendament a fost respins, păstrându-se textul iniţial.

Art.9.

La alin.(3) lit.d) s-a menţinut textul Senatului iar la lit.f) textul  formulat

de către comisie în raport.

Alin.(4) şi (5) au fost adoptate în forma prezentată în proiectul de lege, iar

alin.(6) în varianta propusă de comisie.

La alin.(8) s-a votat înlocuirea cuvântului �comercializate� cu cuvântul

�îmbuteliate�.

Art.10.

Alin.(4) s-a reformulat astfel : �Punerea în consemn a apei potabile

îmbuteliate în sticle sau alte recipiente�� pentru a fi în concordanţă cu art.6.

Art.11.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată că pentru operativitate,  Raportul naţional

asupra calităţii apei prevăzut la art.11 în preambulul alin.(2) trebuie publicat,

odată la 3 ani, �în termen de 3 luni.�

Doamna Ioana Iacob apreciază că nu este necesară o asemenea prevedere.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei subliniază că, pentru operativitate, această

prevedere e necesară, 3 luni fiind suficiente pentru elaborarea raportului.

Supus la vot preambulul alin.(2) este votat cu 4 voturi pentru, 1 împotrivă

( dl.dep.dr.Ludovic Abiţei ) şi 3 abţineri ( doamna dep.Constanţa Popa , doamna

dep.Iulia Pataki, dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru ), în forma prevăzută în

proiectul de lege.
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei consideră că textul

alin.(2) lit.b) din proiectul de lege este mai cuprinzător şi supune la vot

adoptarea acestuia. Lit.b) din proiectul de lege este adoptat în unanimitate.

În continuare propune ca alin.(2) lit.d) să devină lit.c) deoarece este o

continuare a textului de la lit.c).

Şi acest amendament este adoptat în unanimitate.

Alin.(3), (4) şi (6) au fost adoptate în forma prezentată în raportul

comisiei.

Alin.(7) a fost adoptat în forma prezentată în proiectul de lege cu 7 voturi

pentru şi 1 vot împotrivă, dl.dep.dr.Ludovic Abiţei care apreciază că formularea

comisiei este mai cuprinzătoare.

Art.12.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei  a propus adoptarea

alin.(2) din proiectul de lege  reformulat conform normelor de tehnică legislativă

( trecerea la prezent a timpurilor şi eliminarea punctului urmat de literă mică a

cuvântului). Acest amendament a fost adoptat în unanimitate.

Art.13.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei a propus o serie de

amendamente votate în unanimitate. Astfel: alin.(1) a fost adoptat în forma

propusă de comisie.

La alin.(2) s-a adoptat, completarea textului cu sintagma � de la data

publicării prezentei legi�.

Alin.(5) a fost adoptat, în unanimitate, cu modificări şi anume eliminarea

sintagmei � în scopul comercializării�.

Alin.(6) a fost adoptat în forma prezentată în raportul comisiei.

Alin.(8) din raportul comisiei a fost eliminat, întrucât s-a considerat că

Oficiul pentru Protecţia Consumatorului au obligaţii prevăzute cu claritate în

alte acte normative.
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Art.14.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus , iar comisia a votat în unanimitate

înlocuirea  sintagmei �necomercializate� de la alin.(2) cu cuvântul

�îmbuteliate�.

Art.15.

Doamna dep.Iulia Pataki a propus ca sintagma � pot fi actualizate� să se

înlocuiască cu sintagma � se actualizează�.Acest amendament a fost votat în

unanimitate .

Anexe

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei  a propus ca în tot cuprinsul anexelor 1 � 3

sintagma �prezentei reglementări� să se înlocuiască cu sintagma �prezentei

legi�. Acest amendament a fost votat în unanimitate.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei  a propus ca pct.30

din raport să se elimine întrucât în tot cuprinsul legii s-a menţinut termenul de �

parametru�.

Doamna dep.Constanţa Popa  a propus ca în titlul tabelului nr.1 B din

anexa 1 cuvântul �comercializată� să se înlocuiască cu cuvântul �îmbuteliată�.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei a propus menţinerea

titlului tabelului 3 din anexa nr.1 aşa cum a fost formulat în proiectul de lege.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus înlocuirea sintagmei � nici o modificare

anormală� din anexa nr.1, tabel 3, col.2, poz.15 cu sintagma �nedetectabil la 100

ml�.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus ca la anexa nr.1 tabel 3, col.1, poz.24

să se elimine cifra �10� iar în cadrul notelor, la pct.10 să se elimine cuvântul

�tritiu� acestea fiind greşeli de redactare.

Toate amendamentele au fost adoptate.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus ca la anexa 2, tabel 1 B, cap tabel, col.1

sintagma �pentru comercializare� să se elimine.
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Supus la vot, proiectul de lege cu modificările propuse a fost votat în

unanimitate.

La punctul 2 al ordinii de zi s-a luat în dezbatere propunerea legislativă

privind anularea restanţelor la plata contribuţiei pentru asigurările sociale de

sănătate.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei  face o scurtă

prezentare a propunerii legislative. Propunerea legislativă are ca obiect

reglementarea unor măsuri vizând anularea restanţelor la plata contribuţiei

pentru asigurările sociale de sănătate înregistrate din anul 1998 până la zi şi

instituirea unei monitorizări a persoanelor fizice şi juridice debitoare, pe o

perioadă de 3 ani, privind achitarea contribuţiilor ce le revin pentru asigurările

sociale de sănătate urmând ca, în caz de neachitare în condiţiile stabilite de

prezenta lege, să fie obligate la aceasta.

În continuare, domnia sa arată că  prin o serie de acte normative s-a creat

cadrul legal atât pentru recuperarea sumelor la Fondul de asigurări sociale de

sănătate cât şi în ce priveşte acordarea înlesnirilor la plată pentru agenţii

economici, fără a acorda scutiri la plată, scutiri care ar greva Fondul de asigurări

sociale de sănătate cu sumele respective. Domnia sa propune respingerea

propunerii legislative.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru arată că prin Ordinul

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.332/2001 se acordă

înlesniri la plata obligaţiilor la Fondul asigurărilor sociale de sănătate, prin

eşalonarea la plată. De asemenea prin Legea nr.130/1999 privind unele măsuri

de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, nevirarea contribuţiei

angajatorilor la Fondul de asigurări sociale de sănătate constituie infracţiune şi,

ca urmare, creanţele provenite din aceste sume nu pot face obiectul acordării

înlesnirilor la plată. Domnia sa consideră că această propunere legislativă nu

este oportună.
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Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată că Legea nr.145/1997 privind asigurările

sociale de sănătate prevede că în cazul neachitării la termen a contribuţiilor

datorate Fondului de asigurări sociale de sănătate, Casa Naţională de Asigurări

de Sănătate procedează la aplicarea măsurilor de executare silită, potrivit

procedurii instituite în Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei apreciază că Fondul

de asigurări sociale de sănătate asigură finanţarea întregului sistem de sănătate

din România, orice diminuare a acestui fond putând conduce la un colaps al

întregului sistem de sănătate, cu implicaţii directe asupra sănătăţii populaţiei. În

plus datoriile înregistrate de spitale în anul 2001 urmează a fi plătite din Fondul

de asigurări sociale de sănătate.

Supusă la vot propunerea dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele

comisiei a fost acceptată de către toţi membrii comisiei.

Astfel, comisia a hotărât acordarea avizului nefavorabil propunerii

legislative privind anularea restanţelor la plata contribuţiei pentru asigurările

sociale de sănătate.

La punctul 3 al ordinii de zi s-a dezbătut proiectul de Lege pentru

modificarea şi completarea Legii nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de

medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din

România.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei arată că Legea

nr.74/1995 reglementează condiţiile în care se exercită profesiunea de medic în

România. Astfel, printre condiţiile impuse pentru exercitarea acestei profesiuni

sunt şi cele privitoare la obligativitatea deţinerii cetăţeniei române şi a stabilirii

domiciliului în România. Având în vedere dorinţa de aderare a României la

Uniunea Europeană , aceasta trebuie să-şi armonizeze legislaţia din toate

sectoarele de activitate cu normele Uniunii Europene. În acest sens, trebuie

reglementat şi dreptul medicilor la libera circulaţie, precum şi dreptul de

stabilire al acestora în ţările din Comunitatea Europeană.
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În continuare, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei arată

că, pe baza celor mai sus menţionate , se impune modificarea art.1 şi 5 din

Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic.

Asupra art.1 din proiectul de lege care prevede că şi medicii străini îşi pot

exercita profesiunea pe teritoriul României, nu au fost intervenţii.

La art.5 alin.(3) doamna dep.Iulia Pataki propune eliminarea sintagmei

�şi care nu sunt membri ai Colegiului Medicilor din România � şi înlocuirea

sintagmei � membri ai Colegiului Medicilor din România � cu sintagma �în

condiţiile art.1�, întrucât dreptul de liberă practică se exercită în baza

autorizaţiei de liberă practică avizată de Colegiul Medicilor din România şi

eliberată de Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

Dl.Andrei Popescu, secretar de stat în Minitserul Integrării Europene arată

că Directiva 93/16/CEE privind facilitarea liberei circulaţii a medicilor şi

recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor sau altor dovezi de calificare

profesională,  stabileşte care sunt titlurile profesionale aferente acestei profesii

acordate de fiecare stat membru al Uniunii Europene, precum şi condiţiile

minimale de pregătire pentru asigurarea recunoaşterii lor reciproce.

Directiva 78/686 privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor,

certificatelor şi titlurilor privind calificările formale ale practicienilor

stomatologi şi exercitarea efectivă a dreptului de stabilire şi a libertăţii de

furnizare a serviciilor  implică acordarea dreptului de liberă practică

stomatologilor cetăţeni ai Uniunii Europene fără discriminare bazată pe

naţionalitate, precum şi recunoaşterea mutuală a calificărilor profesionale din

acest domeniu.

În privinţa profesiei de farmacist Directiva 85/432/CEE privind

coordonarea dispoziţiilor din legi, regulamente şi acte administrative referitoare

la activităţile din domeniul farmaceutic  implică posibilitatea recunoaşterii

mutuale a diplomelor în domeniu pe baza formării profesionale uniforme, fără a

impune specializarea postuniversitară a farmaciştilor; Directiva 85/433/CEE
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privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi calificărilor

formale în domeniul farmaceutic, pentru facilitarea exercitării efective a

dreptului de stabilire şi libertăţii de prestare a serviciilor de către farmacişti

presupune acordarea dreptului de liberă practică farmaciştilor cetăţeni ai statelor

membre fără restricţii de naţionalitate.

Faţă de aceste directive şi faţă de prevederile legislaţiei primare, România

şi-a asumat angajamentul, prin documentul de poziţie de Capitolul 2 � Libera

circulaţie a persoanelor�, de a elimina toate restricţiile pe bază de naţionalitate,

rezidenţă sau limbă,  impuse la dreptul de practicare a unor profesii reglementate

şi de a asigura proceduri simplificate ale serviciilor din acest domeniu.

De asemenea, România s-a obligat, tot prin documentul de poziţie, ca prin

intermediul proiectelor de modificare şi completare a Legii nr.74/1995, privind

exercitarea profesiei de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Colegiului Medicilor din România şi a Legii  nr.81/1997, privind exercitarea

profesiei de farmacist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului

Farmaciştilor din România , să acorde dreptul de liberă practică medicilor,

stomatologilor şi farmaciştilor, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii

Europene, în cursul trimestrului II al anului 2002.

Un atare angajament nu presupune o reciprocitate imediată din partea

statelor membre, ci se referă la alinierea , pe baze unilaterale, a legislaţiei interne

la cea comunitară.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei supune la vot

amendamentul doamnei dep.Iulia Pataki. Comisia a votat în unanimitate acest

amendament.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei  supune la vot

proiectul de lege care este adoptat , în unanimitate, cu modificările care vor face

obiectul raportului comisiei.
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La punctul 4 al ordinii de zi , comisia a dezbătut proiectul de Lege pentru

modificarea şi completarea Legii nr.81/1997 privind exercitarea profesiunii de

farmacist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din

România.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei arată că proiectul de

lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.81/1997, incluzând ca

element de noutate permisiunea exercitării profesiunii de farmacist pe teritoriul

României pentru cetăţenii străini, în vederea realizării corelării cu legislaţia în

materie.

Proiectul de lege cuprinde articole care au acelaşi conţinut ca cele din

proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.74/1995,  însă cu

referire la farmacişti.

În consecinţă, domnia sa propune aceiaşi modificare la art.4 alin.(3) şi

anume eliminarea sintagmei � şi care nu sunt membri ai Colegiului Farmaciştilor

din România � şi înlocuirea sintagmei � membri ai Colegiului Farmaciştilor din

România � cu sintagma � în condiţiile art.1.�

Supus la vot, acest amendament a fost adoptat în unanimitate.

În continuare, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei arată

că a fost înaintată comsiei adresa nr.DB 4529/29.04.2001 care conţine

amendamente la Legea nr.81/1997. Aceste amendamente se referă la înlocuirea

în tot cuprinsul legii a sintagmei � autorizaţie de liberă practică� cu sintagma

�aviz de liberă practică�. Motivarea constă în faptul că, în proiectul de lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind

produsele medicamentoase de uz uman, votată de comisia de mediere în

17.04.2002 şi înaintată spre promulgare s-a utilizat numai termenul de �aviz de

liberă practică�.

Dl.dep.farm.Ion Burnei arată că este de acord cu propunerea Ministerului

Sănătăţii şi Familiei , întrucât autorizaţia de liberă practică şi avizul de liberă

practică sunt documente identice sub raportul conţinutului.
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei arată că în Legea

nr.81/1997 ca şi în Legea nr.74/1995 se prevede că, pentru obţinerea autorizaţiei

de liberă practică sunt necesare mai multe documente, inclusiv avizul Colegiului

Farmaciştilor din România . Domnia sa propune ca această corectură să se facă

în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999, după apariţia acesteia ca

lege, prin o ordonanţă de urgenţă iniţiată de Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

Comisia este de acord cu această propunere.

Doamna Luminiţa Gheorghiu este de acord cu propunerea făcută şi

informează comisia că retrage amendamentele.

Supus la vot proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii

nr.81/1997 este adoptat în unanimitate, urmând a se întocmi raportul comisiei

care va cuprinde şi amendamentul de la art.4 alin.(3).

Dezbaterile asupra punctului 5 au fost amânate pentru următoarea şedinţă.

VICEPREŞEDINTE,

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN
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