
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                           Nr. 28/492/ 4 iulie 2002

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din perioada de 1 � 4.07.2002   

La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent motivat 1

deputat.

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei .

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

1. Dezbaterea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2002 pentru modificarea

art.45 lit.a) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997.

2. Dezbateri asupra propunerii legislative privind formarea

profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor.

3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2002 pentru

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului stagiaturii şi activităţii de cercetare

medicală în sectorul sanitar.

4. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 699/2001).

5. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind

organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor.
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6. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 625/2002).

Introducerea acestui nou punct pe prima poziţie a ordinii de zi , arată

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei se datorează importanţei

deosebite pe care o are acest proiect de lege, cu care comisia a fost sesizată spre

dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă.

După cum arată domnia sa , în cadrul politicii de atragere a investitorilor

străini şi având în vedere necesitatea accelerării reformei în sectorul sanitar, se

impune, în regim de urgenţă, modificarea art.45 lit.a) din Legea asigurărilor

sociale de sănătate nr.145/1997.

Creşterea performanţelor serviciilor medicale se face prin tehnica

medicală modernă, de înaltă tehnicitate, care se poate realiza şi cu aportul

investitorilor străini în acest domeniu.

În cadrul strategiei de eficientizare a serviciilor medicale este necesară

creşterea ponderii ambulatoriilor de specialitate, care să susţină efectuarea

actelor medicale în regim ambulatoriu, degrevând astfel serviciile medicale

spitaliceşti, care sunt mai costisitoare.

Bugetul de stat nu poate acoperi necesarul de dotare cu aparatură de mare

performanţă pentru ambulatoriile de specialitate, unde se resimte nevoia unor

investiţii private.

Actualul sistem de plată pe serviciu medical din ambulatoriu nu permite

amortizarea pe termen scurt sau mediu a investiţiilor iniţiale, motiv pentru care

se propune introducerea unui nou sistem de plată a serviciilor medicale

ambulatorii, respectiv prin �sumă fixă negociată�.

�Suma fixă negociată� implică plata unui pachet de servicii într-o

perioadă determinată de timp, de regulă, anual.

Reglementarea modului de realizare a contractării serviciilor medicale

ambulatorii, prin sistemul �sumă fixă negociată�, se face prin modificarea şi
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completarea Contractului � Cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale

în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

În prezent, se desfăşoară negocieri cu grupuri de investitori străini şi

autohtoni, pentru înfiinţarea unor centre de referinţă dotate cu aparatură de înaltă

performanţă, care necesită un astfel de mod de plată.

Faţă de cele prezentate, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei propune comisiei aprobarea proiectului de lege în forma înaintată de

către Guvern.

Aceeaşi propunere este însuşită şi susţinută şi de către  dl.dep.farm.Ion

Burnei şi doamna dep.dr.Ana Florea .

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate , adoptarea

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.69/2002 pentru modificarea art.45 lit.a) din Legea asigurărilor sociale de

sănătate nr.145/1997.

La punctul al doilea al ordinii de zi se trece la examinarea, în fond, a

propunerii legislative privind formarea profesională şi pregătirea continuă a

medicilor şi farmaciştilor.

În calitate de iniţiator, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

arată că formarea şi instruirea resurselor umane, în special a celor cu pregătire

superioară, reprezintă o componentă esenţială a procesului de reformă sanitară,

obligatorie pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate.

 Dacă învăţământul universitar medical şi farmaceutic uman este

reglementat prin lege şi alte acte normative, pentru învăţământul postuniversitar

medical şi farmaceutic uman nu există, la ora actuală, o legislaţie coerentă

privind organizarea şi funcţionarea acestuia. De pe altă parte, având în vedere

specificul învăţământului medical şi farmaceutic uman, care are în componenţă

atât activităţi didactice propriu-zise, cât şi activităţi practice de asistenţă

medicală sau farmaceutică, o reglementare unitară se impune ca o  necesitate.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  arată, în continuare, că

proiectul de lege iniţiat pentru a organiza învăţământul postuniversitar uman şi

farmaceutic prevede atribuţii concrete pentru instituţiile de învăţământul

superior , Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării .

Învăţământul postuniversitar medical şi farmaceutic are forme specifice de

organizare cum sunt: rezidenţiatul, programe pentru dobândirea de competenţe,

supraspecializări sau a celei de-a doua specialităţi, educaţie medicală continuă,

alături de masterat şi doctorat. Conform acestui proiect de lege, învăţământul

postuniversitar medical şi farmaceutic se desfăşoară numai în instituţii de

învăţământ superior medical şi farmaceutic uman acreditate şi în unităţi sanitare,

publice sau private, acreditate în acest scop de către Ministerul Sănătăţii şi

Familiei .

Rezidenţiatul este forma de învăţământ postuniversitar care permite

obţinerea specialităţii în medicină, stomatologie şi farmacie. Admiterea în

rezidenţiat se face prin concurs naţional organizat, anual, de către Ministerul

Sănătăţii şi Familiei cu participarea exclusivă a instituţiilor de învăţământ

superior acreditate. Având în vedere strategia de privatizare a activităţilor

medicale, se acordă posibilitatea pregătirii în rezidenţiat şi cu taxă dar, tot pe

baza susţinerii concursului de admitere în rezidenţiat. Pentru reglarea numărului

de medici şi farmacişti specialişti se instituie un număr maxim de rezidenţi pe

specialităţi, în fiecare an, ţinând cont de planificarea necesarului de specialişti în

funcţie de programele naţionale de sănătate şi de solicitările unităţilor sanitare.

Având în vedere cele două activităţi specifice învăţământului

postuniversitar � didactică şi de asistenţă medicală � finanţarea rezidenţiatului se

face din fondul Ministerului Educaţiei şi Cercetării , respectiv al asigurărilor

sociale de sănătate şi Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

Propunerea legislativă reglementează, de asemenea, obţinerea celei de-a

doua specialităţi, dobândirea de competenţe şi supraspecializări, precum şi

educaţia medicală continuă.



5

O secţiune a proiectului de lege se referă la modul de organizare al

învăţământului postuniversitar în unităţile sanitare acreditate, la conducerea

acestora de către cadrele didactice şi la folosirea spaţiilor şi dotărilor în procesul

de învăţământ .

Domnia sa subliniază că s-a considerat necesară înfiinţarea, în cadrul

instituţiilor de învăţământ superior, a unui departament de învăţământ

postuniversitar cu atribuţii în organizarea activităţilor de învăţământ şi

asigurarea calităţii. Acest departament colaborează cu Institutul de Pregătire şi

Perfecţionare Postuniversitară al Medicilor şi Farmaciştilor, din subordinea

Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

Pentru asigurarea cu cadre didactice a universităţilor şi buna desfăşurare a

procesului de învăţământ au fost reglementate raporturile dintre preparatori şi

rezidenţi, modul de confirmare în rezidenţiat al cadrelor didactice, personalului

neatestat în cercetare şi al doctoranzilor cu frecvenţă.

În finalul acestei prezentări, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei doreşte să sublinieze că, deoarece România s-a înscris în procesul de

aderare europeană este necesară adoptarea unei legislaţii privind pregătirea

postuniversitară, în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene , ceea ce s-

a şi propus în textul proiectului de lege.

În continuare, se trece la dezbaterea pe articole asupra propunerii

legislative.

Asupra titlului legii nu sunt formulate intervenţii.

Comisia aprobă, în unanimitate, titlul legii în forma prezentată.

De asemenea, nu sunt formulate intervenţii asupra titlului Capitolului I şi

nici asupra textului art.1 , acestea fiind aprobate în unanimitate.

La articolul 2, la propunerea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei comisia şi-a însuşit punctul de vedere al Consiliului Legislativ care

propune , pentru corelare cu Legea învăţământului nr.84/1995, în care potrivit

art.129 alin.(1) se stabileşte că �în instituţiile de învăţământ superior planurile de

învăţământ se elaborează de facultăţi sau departamente, se analizează în cadrul
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comsiilor acestora, se aprobă de senatele universitare şi se avizează de

Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru a fi în concordanţă cu standardele

internaţionale�, să fie introdus, după �Ministerul Sănătăţii şi Familiei� şi

�Ministerul Educaţiei şi Cercetării �.

Asupra articolului 3 nu sunt formulate observaţii şi acesta este adoptat,

în unanimitate, în forma înaintată în propunerea legislativă.

De asemenea, la articolul 4, pentru corelare cu art.69 din Legea

învăţământului nr.84/1995, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

propune înlocuirea termenului de �acreditare� cu cel de �autorizare�.

Comisia aprobă, în unanimitate, acest amendament, precum şi forma

astfel modificată a art.4.

Referitor la titlul Capitolului II, Consiliul Legislativ a propus, pentru ca

titlul să reflecte întreaga problematică reglementată � respectiv organizarea

rezidenţiatului şi condiţiile de dobândire a celei de-a  doua specialităţi ( art.21 )

următoarea reformulare: �Organizarea rezidenţiatului, obţinerea specialităţii de

bază şi a celei de a doua specialităţi�.

La propunerea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei comisia

şi-a însuşit, în unanimitate, această propunere.

Asupra articolului 5 nu sunt formulate observaţii, acesta fiind aprobat în

unanimitate.

La articolul 6, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi

dl.dep.farm.Ion Burnei  propun, pentru asigurarea caracterului complet al

normei, să se introducă şi �medicii stomatologi rezidenţi�.

Textul articolului 6, astfel completat este aprobat în unanimitate.

Asupra art.7 nu sunt formulate observaţii, acesta fiind aprobat, în

unanimitate, în forma înaintată.

La art.8 alin.(1) doamna dep.dr.Ana Florea propune, pentru folosirea

terminologiei corecte, înlocuirea sintagmei �medico-farmaceutic� cu sintagma �

medical şi farmaceutic�. Tot la propunerea domniei sale, comisia hotărâşte, în

unanimitate, ca această modificare să fie operată în tot cuprinsul legii. De
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asemenea, la alin.(2) al aceluiaşi articol, domnia sa propune, pentru o exprimare

adecvată stilului normativ, ca expresia �în parte� să fie eliminată.

Amendamentele propuse, precum şi forma amendată a art.8 au fost

aprobate în unanimitate.

Asupra art.9 nu sunt făcute intervenţii, acesta fiind aprobat, în

unanimitate, în forma înaintată.

Asupra art.10 alin.(1) nu sunt făcute intervenţii.

La alin.(2) al acestui articol, pentru folosirea unei terminologii unitare,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune înlocuirea sintagmei

�învăţământ superior medical sau farmaceutic� cu sintagma �învăţământ

superior de profil medical şi farmaceutic.�

Amendamentul propus este adoptat în unanimitate.

Asupra alin.(3) nu sunt făcute intervenţii.

La alin.(4) al acestui articol, la propunerea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei ,comisia şi-a însuşit propunerile Consiliului Legislativ cu

privire la includerea, în cuprinsul alineatului, a unei dispoziţii exprese care are

ca obiect clasificarea specialităţilor în grupe de specialitate �prin ordin al

ministrului sănătăţii şi familiei .�

Asupra alin.(5) � (7) nu sunt făcute intervenţii.

La alin.(8), subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei,

este necesară inserarea, după sintagma �Ministerul Sănătăţii şi Familiei

înfiinţează� a sintagmei �prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei �, întrucât

înfiinţarea comisiei centrale pentru concursul de rezidenţiat se face prin ordin al

ministrului sănătăţii şi familiei .

Textul alin.(8), în forma amendată, este adoptat în unanimitate.

Forma, astfel modificată, a art.10 este adoptată în unanimitate.

Asupra art.11 nu sunt făcute observaţii, textul fiind adoptat, în

unanimitate, în forma înaintată.
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La art.12 alin.(1), dl.dep.farm.Ion Burnei propune , pentru o

terminologie unitară, utilizarea sintagmei �concurs de rezidenţiat� şi nu �concurs

naţional de rezidenţiat�.

Asupra alin.(2) al aceluiaşi articol, nu sunt făcute intervenţii.

Textul art.12, astfel amendat este adoptat în unanimitate.

Asupra art.13 � 15 nu sunt făcute intervenţii, aceste texte fiind adoptate,

în unanimitate, în forma înaintată în propunerea legislativă.

De asemenea, asupra art.16 alin.(1) nu sunt făcute intervenţi.

La alin.(2) al art.16, pentru un spor de rigoare normativă şi o corectă

aplicare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi dl.dep.dr.Ludovic

Abiţei propun înlocuirea sintagmei �după caz� cu � în funcţie de modul de

finanţare al unităţii sanitare care are contract de angajare cu medicul rezident,

respectiv farmacistul rezident�. Totodată, domniilor lor propun pentru o

exprimare corectă, înlocuirea cuvântului �fondul� cu sintagma �bugetul

fondului�.

Forma, astfel amendată a art.16, este adoptată în unanimitate.

Asupra art.17 şi 18 nu sunt formulate observaţii, textele fiind adoptate în

forma înaintată.

La art.19 alin.(1) doamna dep.Iulia Pataki subliniază că prevederea

privind echivalarea duratei stagiului de pregătire în specialitate în străinătate, nu

este necesară şi propune să se elimine.

Amendamentul propus este adoptat în unanimitate.

Asupra alin.(2) şi (3) nu sunt făcute intervenţii.

Textul art.19, astfel amendat, este adoptat în unanimitate.

Referindu-se la textul alin.(1) al art.20 doamna dep.Constanţa Popa

propune înlocuirea expresiei � care se susţin� prin cuvântul �finanţate�, iar la

alin.(2) înlocuirea cuvântului �prevăzute� prin cuvântul �stabilite�, mai potrivit

în context.

Textul art.20, astfel amendat, este adoptat în unanimitate.
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La art.21 alin.(1) lit.a) dl.dep.dr.Ludovic Abiţei apreciază că, pentru a

doua specialitate, nu mai este necesară promovarea unui nou examen pentru

rezidenţiat, parcurgerea programei de pregătire, dacă specialitate nu este înrudită

cu prima specialitate, fiind necesară şi suficientă.

Această opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei care propune ca parcurgerea programei de pregătire să se

efectueze în regim cu taxă, dacă specialitatea nu este înrudită cu prima

specialitate. Astfel, domnia sa propune următoarea reformulare:

�a) cu taxă, prin parcurgerea programei de pregătire, dacă specialitatea

nu este înrudită cu prima specialitate pe care o are candidatul;�

Amendamentul este adoptat în unanimitate.

Asupra lit.b) a alin.(1) nu sunt făcute intervenţii.

De asemenea, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune

ca norma de la lit.c) să facă obiectul unui alineat distinct, alineatele art.21

urmând a fi numerotate cu (1) şi (2).

Textul art.21, astfel amendat, este adoptat în unanimitate.

În continuare, comisia a aprobat, în unanimitate, titlul Capitolului 3 în

forma înaintată în propunerea legislativă.

Asupra alin.(1) şi (2) ale art.22 nu sunt făcute intervenţii.

La alin.(3) al art.22, Consiliul Legislativ propune, pentru ca norma să

capete înţelesul corect, ca înainte de cuvântul � primari� să se insereze cuvântul

�medici�. De asemenea, pentru mai multă precizie a textului, se sugerează ca în

locul menţionării Ministerului Sănătăţii şi Familiei , să se folosească sintagma

� prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei .� Această propunere vizează şi

textele de la art.23, art.24, art.26 alin.(2), art.28 şi în tot cuprinsul propunerii.

Aceste propuneri, care au fost enunţate, sunt însuşite de către

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisieişi dl.dep.farm.Ion Burnei  şi

mai apoi sunt supuse votului comisiei.

Comisia a adoptat, în unanimitate, aceste amendamente.
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De asemenea, comisia a aprobat în unanimitate textul astfel amendat al

art.22, 23 şi 24.

La art.25, în conformitate cu cele stabilite la art.19 alin.(1), la

propunerea doamna dep.dr.Ana Florea s-a eliminat criteriul privind �durata�

pregătirii în vederea obţinerii în străinătate a competenţelor şi

supraspecializărilor.

În acest sens, textul amendat al art.25, a fost adoptat în unanimitate.

Tot în unanimitate a fost aprobat şi titlul Capitolului IV, în forma

prezentată.

În continuare, la art.26 alin.(1) dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei propune ca, înainte de verbul �cuprinde�  să se introducă sintagma �

reprezintă forma de perfecţionare postuniversitară şi (�)�, pentru o mai bună

precizie a textului, iar la alin.(4) sintagma � are următoarele componente� să fie

înlocuită prin sintagma � se realizează prin.�

Aceste amendamente au fost aprobate în unanimitate.

La alin.(2) , dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru propune

introducerea, în debutul textului, a sintagmei � Formele de � pentru corelare cu

prevederile de la alineatul anterior.

Astfel, textul alin.(2) al art.26 va avea următorul cuprins:

�(2) Formele de educaţie medicală continuă se aprobă prin ordin al

ministrului sănătăţii şi familiei  şi sunt organizate de instituţiile de învăţământ

superior de profil medical şi farmaceutic şi de alte instituţii abilitate de

Ministerul Sănătăţii şi Familiei , cu avizul Colegiului Medicilor din România,

respectiv al Colegiului Farmaciştilor din România .�

Asupra alin.(3) al aceluiaşi articol nu au fost făcute intervenţii.

Textul, astfel amendat, al art.26 a fost adoptat în unanimitate.

Asupra art.27 şi 28 nu au fost făcute observaţii, textele fiind aprobate, în

unanimitate, cu amendamentele de ordin general care au fost prezentate mai sus.
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La propunerea doamnei dep.Iulia Pataki, pentru mai multă rigoare, în

finalul textului art.29, sintagma � conform legii� se înlocuieşte cu sintagma

�conform reglementărilor legale în vigoare.�

Textul, astfel amendat, al art.29 a fost adoptat în unanimitate.

De asemenea, tot la propunerea doamnei dep.Iulia Pataki titlul

Capitolului V a fost reformulat în �Dispoziţii tranzitorii şi finale� pentru

respectarea normelor de tehnică legislativă.

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

La art.30, asupra textului introductiv şi cel  al lit.a) nu sunt formulate

intervenţii.

La lit.b) a aceluiaşi articol, dl.dep.dr.Ludovic Abiţei  propune eliminarea

sintagmei �judeţene sau ale municipiului Bucureşti�, deoarece termenul de

�servicii de ambulanţă� este suficient şi acoperitor.

Comisia a aprobat, în unanimitate, amendamentul propus.

De asemenea, comisia a aprobat în unanimitate textul astfel amendat, al

art.30.

Asupra art.31 nu au fost făcute intervenţii acest articol fiind aprobat, în

unanimitate, în forma prezentată.

În continuare, a fost aprobat , în unanimitate, textul art.32 cu

amendamentele de ordin general care au fost prezentate mai înainte.

La art.33, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune,

pentru corelare cu prevederile din Legea spitalelor, ca unităţile sanitare cu

personalitate juridică să fie declarate unităţi clinice dacă, cel puţin 50 % din

activitate, este structurată pe învăţământ superior universitar sau postuniversitar.

Amendamentul şi textul modificat al art.33 sunt aprobate în unanimitate.

Referindu-se la art.34 alin.(1) dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei propune reformularea textului, pentru o exprimare mai clară, după cum

urmează:
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�Art.34. � (1) Unităţile sanitare sunt declarate unităţi clinice prin ordin al

ministrului sănătăţii şi familiei cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării , la

cererea instituţiei de învăţământ superior.�

Acest amendament, care este susţinut şi de dl.dep.farm.Ion Burnei şi

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei este aprobat în unanimitate.

Asupra alin.(2) al aceluiaşi articol nu sunt formulate observaţii.

În consecinţă, comisia a aprobat în unanimitate textul art.34 cu

amendamentul prezentat mai sus.

În continuare, asupra art.35 � 37 nu sunt făcute intervenţii, aceste texte

fiind adoptate în unanimitate.

La art.38, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca,

la finalul alin.(1), să se introducă următoarea sintagmă �cuantumul

indemnizaţiei se stabileşte în funcţie de veniturile realizate de unitatea clinică�

pentru a preciza criteriile în funcţie de care se stabilesc aceste indemnizaţii.

De asemenea, la alin.(3) domnia sa propune, pentru o exprimare mai

clară, următoarea reformulare:

�(3) Personalul medical şi farmaceutic care îşi desfăşoară activitatea în

unităţi clinice beneficiază de un spor de tehnicitate de 20 % din salariul de bază,

acordat de unitatea angajatoare.�

Comisia a aprobat, în unanimitate, aceste amendamente.

În continuare, dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată că există şi alte unităţi

sanitare, în afară de cele clinice, în care se desfăşoară activităţi de învăţământ.

Este firesc, arată domnia sa , ca şi în aceste unităţi sanitare personalul medical şi

farmaceutic, care îndrumă practic aceşti rezidenţi, să beneficieze de

indemnizaţii. Astfel, domnia sa propune să se introducă un nou text, ca alin.(4),

cu următorul cuprins:

�(4) Personalul medical şi farmaceutic, care îndrumă practic rezidenţi, în

alte unităţi sanitare acreditate decât unităţile clinice, primesc o indemnizaţie de

20 % din salariul de bază, acordat de unitatea angajatoare.�

Şi acest amendament este aprobat în unanimitate.
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În aceste condiţii, comisia a aprobat, în unanimitate, art.38 cu

amendamentele prezentate.

Asupra art.39 şi 40 nu sunt făcute intervenţii şi aceste articole sunt

aprobate, în unanimitate, în forma prezentată.

La art.41, la propunerea doamnei dep.Iulia Pataki comisia a aprobat în

unanimitate ca,  finalul textului, să se completeze cu substantivul �Bucureşti�

pentru ca denumirea institutului menţionat să fie completă, astfel cum se

regăseşte la pct.8, Cap.III din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 22/2001.

La art.42, asupra alin.(1) nu sunt făcute intervenţii.

În continuare, la alin.(2) al aceluiaşi articol, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei propune ca după cuvântul �ordin� să se introducă

adjectivul �comun�, iar în finalul textului să se introducă sintagma � şi al

ministrului educaţiei şi cercetării.� Acest amendament are în vedere o exprimare

completă şi corectă în concordanţă cu celelalte dispoziţii ale legii.

Comisia a aprobat, în unanimitate, amendamentul propus.

Asupra alin.(3) şi (4) ale aceluiaşi articol nu sunt făcute intervenţii.

Astfel, comisia a adoptat, în unanimitate, textul art.42 cu amendamentul

care a fost prezentat.

La art.43 alin.(1), pentru o exprimare corectă şi în corelare cu

prevederile de la art.21  alin.(1) lit.a), doamna dep.Iulia Pataki şi

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei  propun următoarea reformulare:

�Art.43. � (1) Taxele de instruire pentru rezidenţiatul cu locuri

nefinanţate de la bugetul de stat, pentru competenţe, supraspecializări, educaţie

medicală continuă, cursuri postuniversitare, precum şi pentru a doua specializare

cu taxă, sunt suportate de la beneficiarii sau angajatorii acestora.�

Amendamentul propus este aprobat în unanimitate.

La alin.(2) , pentru o corectă aplicare a legii, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei propune ca la finalul textului să se completeze cu sintagma

�în funcţie de instituţia în care se desfăşoară pregătirea rezidentului.�

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament.
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De asemenea, pentru completarea textului, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei propune ca, finalul textului alin.(3) al art.43, să se

completeze  cu �respectiv al unităţii clinice.�

Amendamentul propus este aprobat în unanimitate.

Astfel, comisia a adoptat în unanimitate textul art.43 cu amendamentele

prezentate.

La art.44 pentru rigoarea normei şi respectarea normelor de tehnică

legislativă, doamna dep.Iulia Pataki propune reformularea textului astfel:

�Art.44. � În termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi,

Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează

Normele metodologice de aplicare a prezentei legi.�

Comisia a probat, în unanimitate, textul amendat al art.44.

Asupra art.45 şi 46 nu sunt formulate intervenţii, textele fiind adoptate în

forma prezentată.

La finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie  a hotărât,

în unanimitate, să supună spre dezbatere Plenului Camerei Deputaţilor,

propunerea legislativă privind formarea profesională şi pregătirea continuă a

medicilor şi farmaciştilor, cu amendamentele care vor face obiectul raportului

comisiei.

La punctul al treilea al ordinii de zi , Comisia pentru sănătate şi familie a

trecut la examinarea, în vederea avizării, în procedură de urgenţă, a proiectului

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2002

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare

medicală în sectorul sanitar.

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei,

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea  şi

finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în

sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.41/2002,
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reglementează modul de organizare a rezidenţiatului şi plata drepturilor salariale

ale medicilor şi farmaciştilor rezidenţi. Potrivit prevederilor ordonanţei de

urgenţă rezidenţiatul este o formă de învăţământ postuniversitar. Pentru

participarea la concursul de rezidenţiat, candidaţii plătesc o sumă al cărei

cuantum se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei .

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi

finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în

sectorul sanitar nu cuprinde prevederi referitoare la sumele încasate pentru

înscrierea şi participarea la concursul de rezidenţiat, dar organizarea şi

desfăşurarea acestuia necesită cheltuieli. În aceste condiţii , arată domnia sa , se

impune în regim de urgenţă, completarea acesteia cu prevederi referitoare la

perceperea de sume pentru înscrierea şi participarea la concursul de rezidenţiat,

modul de stabilire a cunatumului acestora, modalităţile de încasare şi gestionare,

precum şi referitoare la natura cheltuielilor ce se pot efectua din aceste sume.

Asupra alin.(1) � (4) ale articolului 31 nu sunt formulate observaţii,

textele fiind aprobate, în unanimitate, în forma prezentată de către Guvern.

La alin.(5) al aceluiaşi articol, dl.dep.dr.Ludovic Abiţei propune ca,

finalul textului, să se completeze cu sintagma � la care se adaugă rata inflaţiei.�

Domnia sa subliniază faptul că cheltuielile aferente organizării şi desfăşurării

concursurilor anuale de rezidenţiat, neplătite persoanelor fizice şi juridice în

anul în care au fost angajate de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei , sunt

supuse procesului de devalorizare, fiind necesară actualizarea lor în funcţie de

rata inflaţiei.

Această opinie este susţinută de către dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei şi doamna dep.Iulia Pataki.

Acest amendament este aprobat în unanimitate.

În finalul dezbaterilor de la acest punct al ordinii de zi , Comisia pentru

sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de

lege, cu amendamentul care face obiectul avizului comisiei.
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Continuarea dezbaterilor asupra celor trei iniţiative legislative, care fac

obiectul punctelor 4 � 6 din ordinea de zi a fost amânată pentru următoarea

şedinţă a comisiei, programată în perioada vacanţei parlamentare.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM   
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