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RAPORT COMUN
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.178 din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi familie, au
fost sesizate, prin adresa nr. Plx 179/2018 din 4 aprilie 2018, cu
dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru
modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii.
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în
vedere:
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1059/6.12.2017)
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale (nr.4c-5/178/25.04.2018)
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.448/23.03.2018).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea alin.(1) şi alin.(6) ale art.178 din Legea nr. 95/2006, în sensul
eliminării situaţiei de incompatibilitate generată de exercitarea simultană a
funcţiei de manager de spital şi a activităţilor medicale desfăşurate în
cadrul altor unităţi sanitare publice sau private.
Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut
propunerea legislativă în şedinţa din 9 mai 2018 şi au hotărât, cu
majoritate de voturi (o abţinere), respingerea propunerii legislative.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 15 deputaţi, din
totalul de 22 de membri ai comisiei.
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Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au dezbătut propunerea
legislativă în şedinţa din 25 septembrie 2018 şi au hotărât, cu unanimitate
de voturi, respingerea propunerii legislative.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi din totalul
de 18 membri ai comisiei.
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, d-l Dan Dumitrescu, Secretar de Stat în cadrul
Ministerului Sănătăţii.
În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii propun plenului
Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele
considerente:
- incompatibilitatea stabilită de dispoziţiile art.178 alin.(1) lit.a) din
Legea nr.95/2006, cu privire la exercitarea unei activităţi medicale în afara
unităţii sanitare, este justificată de importanţa şi complexitatea funcţiei de
manager de spital, fiind instituită pentru eliminarea oricărei situaţii în care
interesul personal ar putea influenţa exercitarea cu imparţialitate a
atribuţiilor prevăzute de lege şi de contractul de management;
- modificarea poate genera potenţiale situaţii de conflict de interese,
după cum urmează: pentru managerii unităţilor sanitare care desfăşoară
activităţi medicale de laborator la unităţi din sectorul privat care furnizează
servicii de laborator şi cu care spitalul public, la care persoana respectivă
este manager, are contract de servicii;
- în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii medicale în altă
instituţie publică, iniţiatorul aduce argumentul privind lipsa acută de
personal medical. Precizăm că acesta este şi raţionamentul pentru care
prevederea legală permite managerului de spital să desfăşoare activitate
medicală în unitatea sanitară la care desfăşoară activitatea de manager şi
în acest moment, nu găsim argumentaţia faptului pentru care un manager
de spital ar trebui să acopere necesarul de personal medical în altă unitate
sanitară publică atâta timp cât şi unitatea în care îşi desfăşoară activitatea
se confruntă cu aceeaşi lipsă de personal. În plus, problema lipsei de
personal îşi poate găsi rezolvare prin angajarea de personal medical
calificat, care să nu facă obiectul unor incompatibilităţi prevăzute de lege.
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 28
martie 2018.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare,
conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat cu modificările şi completările ulterioare.
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