
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                  Nr. 28/572/ 2 octombrie 2002   

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de 1 şi 2.10.2002   

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

1.10.2002, între orele 11,00 � 18,00 iar în ziua de 2.10.2002 între orele 9,00 �

15,30,  având următoarea ordine de zi:

1. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 699/2001).

2. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind

organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor.

3. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 625/2002).

4. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii drepturilor

pacientului.

5. Dezbaterea propunerii legislative privind exercitarea profesiunii de

biochimist, biolog, chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului

Naţional al Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din sistemul sanitar din

România.
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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 punctele 1 , 2 şi 3 din ordinea de zi, comisia a trecut la continuarea

discuţiilor asupra celor trei iniţiative legislative  care au ca obiect comun de

reglementare, Legea spitalelor.

În vederea acordării votului final asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL nr.699/2001), la care au fost preluate ca amendamente

celelalte două iniţiative legislative, comisia a trecut la reexaminarea textelor

rezultate în urma dezbaterilor din şedinţele anterioare.

În urma acestor discuţii, comisia a hotărât, în unanimitate, ca institutele

medicale,  sanatoriile, centrele de diagnostic şi tratament cu paturi pentru

internare de o zi, preventoriile, centrele de sănătate şi altele asemenea, să fie

asimilate spitalelor, ca mod de organizare şi funcţionare.

De asemenea, comisia a hotărât şi votat ca activitatea profesională,

precum şi respectarea manoperelor şi procedurilor medicale să fie supusă

reglementărilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi organizaţiilor profesionale

din sectorul sanitar, constituite prin lege. Problemele de etică şi deontologie

profesională şi comportamentală intră în competenţa Colegiului Medicilor din

România sau, după caz, revin Colegiului Farmaciştilor din România .

În ceea ce priveşte funcţionarea  Comisiei Naţionale de Acreditare a

Spitalelor, comisia a hotărât ca,  criteriile de evaluare pentru obţinerea

acreditării spitalelor , să se stabilească prin statutul Comisiei Naţionale de

Acreditare, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi Familiei . Membrii Comisiei

Naţionale de Acreditare a Spitalelor vor primi o indemnizaţie lunară în cuantum

de 50 % din salariul unui secretar de stat. Organismul de acreditare poate decide,

în urma controalelor efectuate în unităţile spitaliceşti, în cazul în care se constată

că nu mai sunt îndeplinite condiţiile din momentul acreditării, suspendarea

acreditării pe un termen maxim de 6 luni, pentru remedierea situaţiei. S-a
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constatat că termenul iniţial de 2 luni este insuficient pentru aplicarea măsurilor

privind remedierea acestor situaţii.

Pentru corelare cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind

administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, comisia a

mai hotărât ca înfiinţarea sau desfiinţarea spitalelor publice să se facă prin

hotărâre de Guvern, iniţiată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei sau, după

caz, de către consiliul local sau judeţean, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi

Familiei . Tot în acest sens, din comitetul director al spitalelor municipale,

orăşeneşti şi comunale va face parte şi câte un reprezentant numit de către

consiliul local.

În cadrul acestor dezbateri s-a mai constatat că este necesară precizarea,

cu claritate, a atribuţiilor de care beneficiază comitetul director din cadrul

spitalelor municipale, orăşeneşti şi comunale.

Astfel, comitetul director din aceste spitale va trebui să îndeplinească

următoarele atribuţii:

- să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului;

- să analizeze şi să propună lista investiţiilor care urmează a se

realiza într-un exerciţiu financiar;

- să analizeze modul de îndeplinire al obligaţiilor asumate, prin

contracte, să dispună măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;

- să conducă operativ întreaga activitate a spitalului.

Pentru a se asigura o mai bună funcţionare a spitalelor publice, comisia a

mai hotărât ca bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului să se aprobe, până la

data de 31 decembrie a anului în curs, de către direcţia de sănătate publică sau

de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei , respectiv de către ministerul de resort,

în funcţie de subordonare. Acest buget de venituri şi cheltuieli se va stabili pe

baza contractului de furnizare a serviciilor medicale, precum şi a celorlalte

venituri estimate şi a cheltuielilor propuse, avându-se în vedere realizarea

echilibrului financiar.
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Alte modificări propuse şi aprobate de către comisie, au vizat

reorganizarea textelor în funcţie de problematica enunţată, precum şi unele

modificări de formă.

În urma încheierii dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a

acordat votul final favorabil şi în unanimitate asupra propunerii legislative

privind Legea spitalelor ( PL nr.699/2001) prin preluarea, ca amendamente, a

proiectului de Lege privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor (

PL nr.103/2002) şi a propunerii legislative privind Legea spitalelor ( PL

nr.625/2002). Aceste amendamente vor face obiectul raportului comisiei.

Dezbaterile asupra punctului al patrulea al ordinii de zi privind Legea

drepturilor pacientului au fost amânate pentru viitoarea şedinţă a comisiei.

În continuare, comisia a hotărât ca, la punctul al cincilea al ordinii de zi,

să se efectueze  studiul individual asupra propunerii legislative privind

exercitarea profesiunii de biochimist, biolog, chimist, înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Colegiului Naţional al Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din

sistemul sanitar din România, dezbaterile generale asupra acestei propuneri

legislative urmând să facă obiectul viitoarei şedinţe a comisiei.

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

dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM   
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