
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                          Nr. 28/417/ 5 iunie 2002

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 4 şi 5.06.2002   

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de

04.06.2002, între orele 15,00 � 18,00  şi în ziua de 05.06.2002 între orele 9,00 �

14,00, având următoarea ordine de zi:

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2002 pentru modificarea

Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997 ( procedură de urgenţă).

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului

european asupra instruirii şi formării asistenţilor medicali, încheiat la

Strasbourg, la 25 octombrie 1967 ( CE).

3. Dezbateri asupra propunerii legislative privind modificarea şi

completarea Legii nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent

medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali

din România ( PL  nr.205/2002).

4. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi

completarea Legii nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent

medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali

din România ( PL 703/2002).
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5. Dezbateri asupra propunerii legislative privind modificarea Legii

nr.505/2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 109/1999 pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind

finanţarea ocrotirii sănătăţii.

6. Dezbateri asupra propunerii legislative privind Legea spitalelor

( PL 699/2001).

7. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind organizarea,

funcţionarea şi finanţarea spitalelor.

8. Dezbateri asupra propunerii legislative privind Legea spitalelor

( PL 625/2002).

9. Dezbateri asupra propunerii legislative privind formarea

profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi famaciştilor.

10. Continuarea dezbaterilor  asupra proiectului Legii drepturilor

pacientului.

Lucrările comisiei  au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei , supunând la vot ordinea de zi, care a fost aprobată în

unanimitate.

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului

Sănătăţii şi Familiei , Colegiului Medicilor din România şi ai Asociaţiei

Spitalelor din România.

La primul punct al ordinii de zi , comisia a trecut la examinarea, în fond, a

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

63/2002 pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997,

aflat în procedură de urgenţă.

Achiziţia unor medicamente ce se acordă în spitale şi a unor vaccinuri,

materiale sanitare şi a altor materiale necesare în vederea derulării programelor

de sănătate nominalizate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei şi al

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se efectuează prin
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licitaţie la nivel naţional potrivit prevederilor art.9 din Hotărârea Guvernului nr.

561/2001 pentru aprobarea programelor de sănătate finanţate în anul 2001 din

bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi din bugetul Fondului de asigurări

sociale de sănătate şi ale art.10 din Hotărârea Guvernului nr. 41/2002 privind

derularea programelor finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi

din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002.

În baza prevederilor legale mai sus menţionate, Ministerul Sănătăţii şi

Familiei a elaborat documentele de licitaţie şi a organizat procedura pentru

atribuirea contractului de achiziţie publică pentru programele :�Supravegherea şi

controlul tuberculozei�, �Supravegherea şi controlul infecţiei HIV/SIDA �,

�Prevenţia şi controlul în patologia oncologică� şi �Prevenţia în patologia

nefrologică şi dializă�, aflându-se în faza de încheiere a contractelor de achiziţie

publică, pentru primele trei programe.

Deoarece medicamentele şi materialele specifice, care fac obiectul acestor

contracte, sunt destinate spitalelor a căror finanţare se realizează în baza

contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, furnizorul urmează să

încheie contracte cu peste 300 de spitale. Acest sistem, în condiţiile în care

spitalele înregistrează datorii importante nu numai la medicamente, dar şi la

utilităţi, poate conduce la disfuncţionalităţi în derularea contractelor, determinate

de neplata la termen, cu consecinţe majore asupra aprovizionării ritmice a

spitalelor, a utilizării cu eficienţă a fondurilor, precum şi asupra asigurării

asistenţei medicale. Prin autorizarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de

a încheia şi derula contractele de furnizare a medicamentelor şi materialelor

specifice achiziţionate prin licitaţie la nivel naţional, pe baza unei metodologii

elaborate în acest sens, este posibilă eliminarea acestor consecinţe.

Având în vedere că, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.60/2001 privind achiziţiile publice, contractele trebuie să se

încheie la data de 30 iunie 2002, se impune modificarea şi completarea în regim
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de urgenţă a Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997, cu modificările

şi completările ulterioare .

Referindu-se la reglementarea modului de utilizare a sumelor rămase la

finele anului în conturile caselor de asigurări de sănătate, dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele comisiei  a arătat că utilizarea acestor sume pe destinaţiile

prevăzute � în limita bugetului aprobat� nu poate fi admisă, deoarece acest fapt

ar însemna perpetuarea unei stări de fapt inadmisibile, prin care fondurile

colectate de la asiguraţi nu pot fi cheltuite în integralitatea lor. Banii asiguraţilor

trebuie să se întoarcă integral la aceştia prin servicii medicale de calitate.

Domnia sa a propus şi comisia a aprobat în unanimitate ca sintagma � în

limita bugetului aprobat� din finalul art.61, să se elimine. Amendamentul a fost

agreat şi de reprezentantul Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

De asemenea, comisia a hotărât, în unanimitate, adoptarea proiectului de

lege cu amendamentul mai sus menţionat.

La punctul 2 al ordinii de zi comisia a trecut la examinarea, în fond, a

proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului european asupra instruirii şi

formării asistenţilor medicali, încheiat la Strasbourg, la 25 octombrie 1967 .

Unul dintre obiectivele Consiliului Europei este acela de a creşte gradul

de profesionalism al celor ce au un rol important în menţinerea sănătăţii şi de a

realiza o unitate în ceea ce priveşte pregătirea teoretică şi practică a asistenţilor

medicali. Prezentul proiect de lege doreşte să asigure un cadru legislativ adecvat

şi să ofere autoritatea şi responsabilitatea necesară asistenţilor medicali în

exercitarea actului medical şi să le faciliteze stabilirea unei identităţi

profesionale. Proiectul de lege cuprinde prevederi privind definirea funcţiei de

asistent pentru îngrijiri generale, nivelul de instruire cerut candidaţilor la şcolile

de asistenţi medicali, durata şi conţinutul programului de învăţământ, condiţiile

privitoare la organizarea şcolilor de asistenţi medicali, precum şi procedura de

validare a studiilor.
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Faţă de cele prezentate, comisia a hotărât , în unanimitate, adoptarea

proiectului de lege în forma înaintată de către Guvern.

La punctul 3 al ordinii de zi , comisia a trecut la  examinarea, în fond, a

propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.461/2001

privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România ( PL  nr.205/2002),

iniţiat de un grup de deputaţi şi senatori.

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , în

calitate de iniţiator , prezenta propunere  legislativă, de modificare şi completare

a Legii nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical,

înfiinţarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România este

determinată de punerea în acord a legislaţiei în domeniu cu Acordul european

asupra instruirii şi formării asistenţilor medicali, adoptat la Strasbourg, la 25

octombrie 1967 şi  semnat de România în luna august 2001.

Modificările propuse vizează sistemul de formare profesională a

asistentului medical prin şcoli sanitare postliceale şi prin colegii universitare

medicale. La încheierea studiilor, absolvenţii primesc certificat de asistent

medical, respectiv diplomă de asistent medical.

Propunerea legislativă cuprinde, atât pentru şcolile postliceale, cât şi

pentru colegiile universitare medicale, specialităţile în care se pregătesc

asistenţii medicali. Ministerul Educaţiei şi Cercetării , în colaborare cu

Ministerul Sănătăţii şi Familiei , este autorizat ca, în funcţie de dinamica

sectorului sanitar, să stabilească noi specialităţi pentru pregătirea asistenţilor

medicali.

De asemenea, proiectul de lege menţionat, precizează modalităţile de

evaluare, autorizare şi acreditare a unităţilor şi instituţiilor care pregătesc

asistenţi medicali. Totodată este reglementat modul de pregătire practică a

asistenţilor medicali.
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În România, sistemul sanitar existent, excede prevederile Acordului

european asupra instruirii şi formării asistenţilor medicali, aceştia fiind pregătiţi

prin învăţământul postliceal şi prin colegii universitare medicale, asigurând un

înalt grad de profesionalism. De asemenea, vârsta minimă la care asistentul

medical îşi începe activitatea profesională în ţara noastră este de 18 � 19 ani.

Acordul menţionat stabileşte studiile minime de 10 ani de învăţământ general

pentru a accede la studiile  de pregătire a asistenţilor medicali.

Având în vedere că planurile de învăţământ pentru şcolile de asistenţi

medicali sunt deja în concordanţă cu cerinţele europene, aplicarea acestui Acord

nu presupune o modificare a cadrului legislativ existent în România, ci numai o

completare a lui.

În cadrul dezbaterilor asupra acestei propuneri legislative a fost

examinată, ca având obiect comun de reglementare şi propunerea legislativă

pentru modificarea şi completarea Legii nr.461/2001 privind exercitarea

profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului

Asistenţilor Medicali din România  ( PL 703/2002) iniţiator dl.dep.Petre Naidin

şi care figurează la punctul 4 al ordinii de zi .

La art.1 alin.(1) din Legea nr.461/2001 printre condiţiile impuse pentru

exercitarea acestei profesiuni sunt şi cele privitoare la obligativitatea deţinerii

cetăţeniei române şi a stabilirii domiciliului în România. Conform Tratatului de

Constituire a Comunităţii Europene se interzice orice tratament discriminatoriu

bazat pe naţionalitate cu privire la dreptul de stabilire şi de furnizare a

serviciilor, pe teritoriul  statelor comunitare.

Astfel, s-a aprobat preluarea textului art.1 alin.(1) din propunerea

legislativă iniţiată de dl.dep.Petre Naidin prin care exercitarea profesiunii de

asistent medical este un drept al oricărei persoane fizice, cetăţean român sau

cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, posesoare a diplomei de

asistent medical, eliberată de o instituţie de învăţământ de specialitate din
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România ori din străinătate, acreditată sau, după caz, echivalată în condiţiile

legii.

În urma dezbaterilor care au avut loc, comisia a hotărât în unanimitate

adoptarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii

nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România

( PL nr.205/2002) cu amendamentul mai sus menţionat şi respingerea, prin

preluare, a propunerii legislative ( PL 703/2002) cu acelaşi obiect de

reglementare.

La punctul 5 al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere, în fond,

propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.505/2001 privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 109/1999 pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii.

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , în

calitate de iniţiator, textul Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea

ocrotirii sănătăţii, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 109/1999, prevede

la art.I, pct.6, art.6 că sursele extrabugetare constituite la dispoziţia instituţiei

sanitare care le realizează pot acoperi cheltuieli curente şi de capital. În acest

mod, tichetele de masă vor fi asigurate, din surse extrabugetare la dispoziţia

acestor instituţii. Această completare se armonizează cu prevederile Legii

bugetului de stat pe anul 2002, capitolul privind sănătatea. Această iniţiativă este

susţinută şi de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

În aceste condiţii, comisia a hotărât, în unanimitate, adoptarea propunerii

legislative în forma prezentată.

În continuare s-a trecut la audierea reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii

şi Familiei , Colegiului Medicilor din România şi Asociaţiei Spitalelor din

România în cadrul dezbaterilor generale asupra iniţiativelor legislative cuprinse

la punctele 6 � 8 din ordinea de zi.
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În urma acestor audieri, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

a subliniat următoarele aspecte:

- cele trei iniţiative legislative au un obiect comun de reglementare,

respectiv înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor din

România;

- fiecare iniţiativă are valoarea ei, fiind complementară cu celelalte şi

va fi examinată cu toată atenţia; textul final trebuie să cuprindă elemente din

toate cele trei iniţiative;

- ca şi în cazul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , realizarea

autonomiei financiare a spitalelor ar permite creşterea calităţii actului medical;

implicit, autonomia financiară implică şi riscuri şi va conduce la restructurarea

reţelei unităţilor spitaliceşti, în funcţie de adresabilitate şi accesibilitate;

- toate cele trei iniţiative propun o clasificare a spitalelor; în spitalele

clinice ( universitare) îşi desfăşoară activitatea profesori universitari cu un grad

maxim de competenţă şi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aceste

unităţi, care oferă asistenţă de înaltă performanţă, vor fi finanţate superior şi cu

prioritate; spitalele universitare trebuiesc ierarhizate ca spitale de interes

naţional în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Ministerului

Educaţiei şi Cercetării ;

- pentru a asigura un nivel calitativ corespunzător al actului medical,

în funcţie de nivelul de competenţă al spitalului, proiectul de lege trebuie să

cuprindă prevederi clare privind pârghiile de control şi sancţiunile ce pot fi

aplicate; în ceea ce priveşte numărul mare de analize medicale de laborator, care

nu face obiectul acestor reglementări, un control medical competent şi de

calitate nu se poate realiza exhaustiv şi presupune investigaţii multiple şi

adeseori costisitoare;

- în privinţa organelor de conducere de la nivelul spitalelor, există

diferenţe între  cele trei iniţiative, care trebuiesc examinate cu atenţie şi aleasă
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soluţia optimă; din acest punct de vedere , sistemul electiv din decanate şi

rectorate ar putea fi extrapolat la nivelul acestui proiect;

- după cum şi existenţa caselor de asigurări de sănătate private se

dovedeşte a fi necesară, este necesară şi înfiinţarea de spitale private, cu capital

autohton sau mixt; aceste prevederi trebuie să facă obiectul unui capitol  separat

privind înfiinţarea şi funcţionarea spitalelor private.

Această audiere, asupra celor trei iniţiative legislative în discuţie, s-a

dovedit foarte utilă şi va continua la viitoarea şedinţă prin audierea

reprezentanţilor organizaţiilor sindicale şi patronale care au depus unele

propuneri de modificare a acestor iniţiative.

Dezbaterilor asupra punctelor 9 şi 10 din ordinea de zi au fost amânate

pentru următoarea şedinţă a comisiei.

Din numărul total al membrilor ( 14 ) au absentat motivat doamna

dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) şi doamna dep.Iulia Pataki

(Grupul Parlamentar al UDMR) .

PREŞEDINTE,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM   


