
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                  Nr. 28/548/18 septembrie 2002   

PROCES VERBAL
a  şedinţei  comisiei din ziua  de 18.09.2002   

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

deputaţi.

La lucrările comisiei participă ca invitat dl.prof.dr.Radu Deac, secretar

de stat la Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

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

preşedintele comisiei , care deschide lucrările supunând la vot ordinea de zi.

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

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea şi

completarea Legii protecţiei mediului nr.137/1995.

2. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 699/2001).

3. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind

organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor.

4. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 625/2002).

5. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de

interes judeţean şi local.
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6. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii drepturilor

pacientului.

La primul punct al ordinii de zi , comisia a dezbătut proiectul de Lege

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2002 pentru

modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr.137/1995.

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

Legea privind protecţia mediului nr.137/1995, republicată, cu modificările

ulterioare, este instrumentul legislativ prin care se reglementează întreaga

activitate de protecţie a mediului din România. Legea stabileşte cadrul general

de organizare şi funcţionare al sistemului instituit în scopul prevenirii poluării,

asigurării protecţiei mediului, monitorizării activităţilor cu impact asupra

mediului, aplicării şi eficientizării măsurilor impuse.

Deşi Legea protecţiei mediului nr.137/1995 şi ordinul ministrului

nr.125/1996 reglementau până acum în România evaluarea impactului asupra

mediului, cu formularea alternativelor la activitatea propusă, ele nu mai asigură

în momentul actual un instrument eficient pentru prevenirea şi îmbunătăţirea

calităţii mediului la nivel naţional, nefiind în concordanţă cu standardele

internaţionale privind Directiva EIA (Evaluarea Impactului asupra Mediului ).

Astfel, neconcordanţa legislaţiei româneşti cu Directiva EIA se poate rezuma

prin:

- lipsa prevederilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru

proiectele propuse pe teritoriul ţării, care pot avea efecte transfrontaliere asupra

mediului;

- existenţa Listei din Anexa nr.II la Legea protecţiei mediului în

neconcordanţă cu Anexele I şi II la Directiva EIA;

- neconcordanţa fazelor procedurale stabilite prin art.11 al Legii

protecţiei mediului 137/1995 cu procedura EIA redate în directivă.

Necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de România prin

Parteneriatul de aderare la Uniunea Europeană a impus modificarea Legii
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protecţiei mediului nr.137/1995. În contextul procesului de armonizare cu

legislaţia de protecţie a mediului a Uniunii Europene a rezultat necesitatea

modificării Legii protecţiei mediului nr.137/1995, mai ales din perspectiva

armonizării cu Directiva 85/337/EEC modificată prin Directiva 97/11/EC

( Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte asupra mediului

şi a Directivei 2001/42/EC privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi

programe asupra mediului pe care Statele Membre trebuie să o implementeze

înainte de iulie 2004 ( Directiva SEA), precum şi a actelor comunitare ce

reglementează probleme specifice de mediu. Directivele menţionate sunt de dată

recentă şi foarte recentă, ceea ce impune modificarea Legii protecţiei mediului

adoptată încă din  anul 1995.

Prezentul proiect de lege doreşte să asigure o viziune globală asupra

protecţiei mediului în concordanţă cu acquis-ul comunitar, oferind posibilitatea

armonizării totale cu acesta, prin elaborarea legilor speciale şi actelor normative

subsecvente în aplicarea prevederilor generale.

Directiva 97/11/EC ce modifică Directiva 85/337/EEC prezintă noutăţi în

sistemul de prevenire a impactului semnificativ asupra mediului produs de unele

activităţi. Substanţa şi spiritul acestei directive sunt dictate de detaliile

procedurale introduse prin modificarea substanţială sau totală a următoarelor

articole : art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, alin.(1) şi (2), art.7, art.8, art.9, art.10,

art.11, alin.(2) din Legea protecţiei mediului.

Proiectul de modificare a Legii protecţiei mediului nr.137/1995 are în

vedere îmbunătăţiri de ordin legislativ, printre care:

- introduce principiul prevenirii şi controlului integrat al poluării, ca

principiu de bază pentru autorizarea instalaţiilor industriale şi pune bazele

autorizaţiei integrate, conform Directivei 96/61/EC privind prevenirea şi

controlul integrat al poluării ( Directiva IPPC);

- asigură baza legală pentru transpunerea Directivei IPPC prin

hotărâre a Guvernului României;
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- introduce, la nivel de principiu, sistemul de management şi evaluare

a performanţelor de mediu şi sistemul de atribuire a etichetelor ecologice, prin

participarea voluntară a întreprinderilor, conform Regulamentului Consiliului

nr.1836/93 privind participarea voluntară a companiilor din sectorul industrial la

sistemul de management şi evaluarea performanţelor de mediu;

- introduce obligativitatea  procedurii de evaluare a impactului

asupra mediului nu numai pentru proiecte şi activităţi, ci şi pentru unele planuri

şi programe, conform Directivei SEA;

- asigură cadrul necesar elaborării actelor normative în scopul

armonizării legislaţiei româneşti cu cea a UE din domeniul protecţiei mediului,

pe sectoare specifice, cum ar fi cele la care se referă Directiva nr.67/548/EEC

privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor chimice periculoase,

Directiva nr.76/769/EEC privind restricţionarea introducerii pe piaţă a anumitor

substanţe şi preparate periculoase, Regulamentul nr.793/93 privind evaluarea şi

controlului riscului chimicalelor periculoase pentru sănătatea umană şi mediu,

Regulamentul nr.2455/92/EEC privind exportul şi importul anumitor substanţe

chimice periculoase;

- asigură baza legală a adoptării directivei EIA prin hotărâre a

Guvernului şi ordin al ministrului;

- aborgă anexa nr.2 în scopul introducerii anexelor 1,2,3,4 de la

directiva EIA prin hotărâre a Guvernului;

- asigură cadrul general pentru promovarea procedurii de evaluare a

impactului asupra mediului pentru proiectele cu impact transfrontalier;

- asigură punerea în concordanţă a termenilor utilizaţi în Legea

protecţiei mediului nr.137/1995 cu cei utilizaţi în reglementările UE.

Această lege va putea să soluţioneze favorabil situaţia gravă cu care se

confruntă populaţia unor zone, precum populaţia municipiului Baia Mare,

populaţie care este expusă de mult timp şi cu grave implicaţii asupra sănătăţii la

noxele emanate de Romplumb SA.
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Prin modificările propuse se îmbunătăţeşte cadrul legal de ansamblu care

va permite transpunerea în totalitate a directivelor din sectorul �legislaţiei

orizontale� al acquis-ului comunitar de mediu, respectiv a Directivei EIA,

Directivei SEA şi Directivei 90/313/EEC privind liberul acces al publicului la

informaţia de mediu şi asigură baza legală pentru elaborarea actelor normative

ulterioare, la nivel  de hotărâre a Guvernului sau ordin al ministrului, ca piese

unitare care contribuie astfel la elaborarea unei legislaţii flexibile şi

nefragmentate, cu posibilitatea reactualizării lor ori de câte ori apare o

modificare a acquis-ului comunitar.

Întrucât, asupra proiectului de lege nu au fost făcute intervenţii ,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a supus la vot avizarea

favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de către Senat.

Comisia a hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2002 pentru

modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr.137/1995, în forma

înaintată de către Senat.

La punctele 2, 3 şi 4 din ordinea de zi, Comisia pentru sănătate şi familie

a procedat la continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 699/2001), proiectului de Lege privind organizarea,

funcţionarea şi finanţarea spitalelor şi asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 625/2002), care au  obiect comun  de reglementare.

Discuţiile s-au reluat de la art.12 din propunerea legislativă privind Legea

spitalelor ( PL 699/2001) cu referire la organele de conducere ale spitalelor.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că art.12 din

propunerea legislativă ( PL 699/2001) iniţiată de un colectiv de senatori condus

de dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu şi un colectiv de deputaţi, condus de

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim este mai puţin centralizat, întrucât organismele de

conducere ale spitalelor sunt alese în mod democratic. Conform propunerii

legislative nr.699/2001 conducerea spitalelor orăşeneşti şi comunale este

reprezentată numai de un comitet director numit prin concurs de direcţia de
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sănătate publică. În comparaţie cu acestea, spitalele universitare, judeţene,

municipale şi de interes regional au ca organisme de conducere : adunarea

reprezentanţilor, directorul general şi comitetul director.

Principiul care stă la baza constituirii adunării reprezentanţilor este unul

democratic, întrucât fiecare comunitate profesională îşi alege reprezentanţii în

acest organism de conducere.

În continuare, adunarea reprezentanţilor alege prin vot secret, pentru un

mandat de 4 ani, directorul general şi comitetul director, care sunt confirmaţi în

funcţie prin decizia directorului direcţiei judeţene de sănătate publică  sau prin

ordin al ministrului sănătăţii şi familiei , în funcţie de subordonarea spitalului. În

cazul neconfirmării acestor funcţii se procedează la o nouă alegere, prin vot

secret.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că art.22 din

proiectul de lege, cu acelaşi obiect de reglementare, prevede că spitalul este

condus de un consiliu de administraţie format din membrii numiţi, pentru un

mandat de 4 ani, de către direcţia de sănătate publică sau Ministerul Sănătăţii şi

Familiei, în funcţie de subordonarea spitalului. Preşedintele consiliului de

administraţie este obligatoriu directorul general al spitalului, care ocupă această

funcţie prin concurs sau examen organizat de direcţia de sănătate teritorială sau

Ministerul Sănătăţii şi Familiei , în funcţie de subordonarea spitalului.

Doamna dep.Iulia Pataki , referindu-se la articolul din proiectul de lege,

apreciază că, odată cu trecerea clădirilor şi terenurilor în proprietatea

administraţiei publice locale prin Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 , este firesc

ca  consiliul de administraţie a spitalelor să fie numit de consiliul judeţean sau

local, iar din consiliul de administraţie să facă parte, obligatoriu, şi directorul

direcţiei de sănătate publică. Domnia sa arată că aceasta este o problemă de

principiu astfel ca proprietarul , care în acest caz este administraţia publică

locală, să numească membrii consiliului de administraţie pe bază de concurs. În

consecinţă, pentru aceste unităţi sanitare, nu decizia va aparţine Ministerului

Sănătăţii şi Familiei .
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că spitalele

pot să se afle în proprietatea Ministerului Sănătăţii şi Familiei ( spitalele clinice

universitare), fie în proprietatea administraţiei publice locale, fie spitale private.

Conform afirmaţiilor antevorbitoarei, proprietarul este cel care trebuie să

numească consiliul de administraţie. Domnia sa apreciază că varianta propunerii

legislative 699/2001 este mai bună, întrucât propune alegerea democratică a

organismelor de conducere, asemănător celui din învăţământul superior. La

nivelul universităţilor, consiliul profesoral este ales de către cadrele universitare

şi alege, la rândul său prin vot secret, decanul şi prodecanul. Numai rectorul

universităţii este confirmat prin ordin de ministru, după numirea de către Senatul

universitar. În caz de neconfirmare şi în situaţia în care Senatul îl numeşte din

nou în funcţie, ministrul trebuie să  accepte.

Acelaşi model funcţionează şi în spitalele din SUA unde directorul

general este o personalitate ştiinţifică. Proprietarul spitalului privat din SUA se

ocupă de manageriatul acestuia, lăsând deciziile profesionale în sarcina

medicului. Ar fi firesc, arată domnia sa , să se adopte acest model bazat pe un

sistem de alegeri şi nu de numire a consiliului de administraţie.

Un aspect important îl reprezintă nivelul de pregătire profesională a

preşedintelui consiliului de administraţie din cadrul spitalelor universitare şi

interjudeţene. Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că

acesta trebuie să fie profesor universitar întrucât, prin gradul înalt de  pregătire

profesională, va avea altă percepţie asupra activităţii, pe ansamblu, a spitalului.

Dl.dr.Radu Deac consideră că,  în cazul în care membrii comisiei

optează pentru ocuparea posturilor prin concurs, trebuie să se precizeze clar cine

are dreptul de a participa la acesta. În cazul optării pentru alegeri, candidatul

trebuie să prezinte CV şi programul pentru postul care candidează. Domnia sa

apreciază că articolul din proiectul de lege este mai complet  întrucât, în

consiliul de administraţie, este reprezentată atât partea managerială şi  medicală,

cât şi  proprietarul. Acest articol poate suferi modificări privind procedura de

alegere.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  arată că, în

învăţământul universitar, catedrele îşi desemnează candidaţii pentru consiliul

profesoral, care sunt numai profesori universitari. Aceştia pot candida pentru

funcţia de decan numai după ce îşi prezintă activitatea în faţa membrilor

consiliului .

Domnia sa apreciază că, cu excepţia reprezentantului economic şi a celui

medical, în consiliul de administraţie pentru care comisia trebuie să găsească o

soluţie ( dar care să nu fie aceea de numire), acest sistem poate fi proiecţie şi

pentru spitale.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan apreciază că spitalele pot funcţiona ca şi o

societate comercială, deci trebuie conduse de un consiliu de administraţie.

Referitor la regimul de proprietate, domnia sa consideră că acesta, în momentul

de faţă, nu este relevantă întrucât administraţia publică locală este proprietară

numai a clădirilor şi terenurilor  nu şi a serviciilor medicale. În consecinţă, cel

căruia trebuie să-i aparţină, în principal, decizia privind numirea în consiliul de

administraţie este Ministerul Sănătăţii şi Familiei sau direcţia de sănătate.

Administraţia publică locală, ca proprietar a clădirii şi terenului poate participa,

cu rol secundar, în numirea consiliului de administraţie.

În ceea ce priveşte procedura de alegere a consiliului de administraţie al

spitalului, domnia sa arată aceasta  nu este corectă întrucât, în anul 1990 , la

alegeri au participat şi femeile de serviciu din spital. Referitor la afirmaţia făcută

anterior că cel mai bun manager este profesorul universitar cu cel mai înalt grad

didactic, domnia sa a revenit şi, ca urmare, nu  mai este pentru introducerea în

textul legii a unui amendament care să conţină aceste prevederi.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan susţine varianta Ministerului Sănătăţii şi

Familiei cu unele modificări care vizează procedura de alegere a membrilor

consiliului de administraţie şi care să cuprindă un număr de numai 7 membrii.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei susţine că, proprietarul trebuie să aibă un

cuvânt important în consiliul de administraţie, deoarece acesta este cel care

finanţează investiţiile. Consiliul de administraţie trebuie să cuprindă
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reprezentanţi ai spitalului, care sunt medicii şi reprezentanţi ai proprietarilor,

sindicatelor şi casei de asigurări de sănătate. Dacă managerul poate să nu fie

neapărat medic, preşedintele consiliului de administraţie trebuie să fie cel mai

bun medic din spital.

Domnia sa apreciază că articolul din proiectul de lege este mai bun, însă

poate fi amendat, ţinându-se seama de regimul proprietăţii şi de modul de

finanţare al spitalului.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan subliniază că directorul general al spitalului

trebuie să fie încadrat pe funcţie cu o normă întreagă, aşa cum este şi în

străinătate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  menţionează că, în

SUA , directorul general are atribuţii de manager şi se află direct subordonat

preşedintelui consiliului de administraţie. Domnia sa subliniază, încă odată , că

articolul din proiectul de lege prezintă o formă centralistă a consiliului de

administraţie şi este firesc ca fiecare comunitate profesională să-şi desemneze

reprezentanţii.

Doamna dep.Iulia Pataki consideră că directorul general trebuie să

deţină o calificare în management şi să ocupe funcţia numai cu  normă întreagă.

Domnia sa propune ca , mai întâi, să se studieze legislaţia Uniunii Europene şi

SUA privind modul de alegere a organismelor de conducere a spitalelor şi numai

după aceea să se ia o decizie.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca finalizarea

legii să se facă numai după reexaminarea primei forme a raportului.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că, în ceea ce priveşte funcţionarea

spitalelor, România prezintă un decalaj de 10 � 15 ani faţă de ţările din Europa

de Vest şi un decalaj dublu faţă de  SUA . Pentru ca legea să fie aplicabilă,

membrii comisiei trebuie să ţină seama de realitatea din România.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, în cadrul

dezbaterilor, s-a ridicat o problemă de principiu şi anume dacă consiliul de

administraţie este numit sau ales. Pe baza acestei opţiuni , se poate stabili
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componenţa şi modul cum se aleg reprezentanţii comunităţilor profesionale şi a

proprietarilor.

Dl.dep.farm.Ion Burnei  susţine că articolul din proiectul de lege este

mai complet deoarece membrii consiliului de administraţie sunt numiţi numai în

baza calităţii pe care o deţin.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, în

continuare, acest sistem, care a fost prezentat de antevorbitorul său nu este bun,

cel puţin pentru spitalele universitare, deoarece hotărârea care aparţine

Ministerului Sănătăţii şi Familiei de a stabili şi numi un procent din totalul de

şefi de  secţie în consiliul de administraţie este subiectivă. Pe ce criterii sunt

numiţi aceştia? În plus , chiar dacă  proiectul de lege stabileşte un mandat de 4

ani pentru membrii consiliului de administraţie, Ministerul Sănătăţii şi Familiei

poate oricând să-i demită. În Franţa,  preşedintele consiliului de administraţie nu

este numit de ministrul sănătăţii.

Dl.dep.farm.Ion Burnei apreciază că propunerile organizaţiilor sindicale

reprezentantive  nu sunt corecte, întrucât acestea nu reflectă corect punctul de

vedere al membrilor de sindicat. Reprezentanţii sindicatelor în organele de

conducere a spitalelor, trebuie aleşi de către membrii de sindicat şi nu de către

conducătorii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei consideră că este firesc ca managerul general,

care ocupă postul prin concurs, să dispună de dreptul de a-şi alege , dintre

candidaţi, echipa cu care să lucreze, pentru că numai în acest mod va putea

promova programul de manageriat.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că este

necesar ca managerul general să-şi prezinte programul în faţa consiliului de

administraţie. Pe de altă parte, corpul asistentelor medicale, al medicilor, al

asistenţilor universitari, conferenţiari şi preparatori trebuie să aibă un cuvânt de

spus şi, în consecinţă, este  necesar să fie reprezentaţi în consiliul de

administraţie.
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Domnia sa subliniază, încă odată, că din discuţii s-au desprins 2 opinii

privind constituirea consiliului de administraţie al spitalului şi anume: să fie ales

( iar managerul  să-şi prezinte programul în faţa consiliului de administraţie din

care face parte şi proprietarul  poate avea drept de veto), sau consiliul să fie

numit de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în cazul spitalelor universitare şi

interjudeţene, sau de către direcţia de sănătate publică pentru spitalele judeţene,

orăşeneşti, comunale. Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei susţine

varianta alegerilor democratice în consiliul de administraţie al spitalelor.

Doamna dep.Constanţa Popa apreciază că, în România, există diferenţe

foarte mari între spitale, atât în ceea ce priveşte dotarea cât şi profesionalismul şi

propune 2 variante de constituire a consiliului de administraţie şi anume: pentru

spitalele universitare şi interjudeţene consiliul să fie ales, iar pentru spitalele

judeţene şi comunale acesta să fie numit.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei menţionează că în

propunerea legislativă nr.699/2001 există o diferenţiere privind modul de

alegere a organelor de conducere, care poate suferi modificări , de exemplu:

consiliul de administraţie din spitalul comunal să fie numit, iar cel din spitalul

orăşenesc să fie ales.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan consideră că Legea spitalelor trebuie să fie cât

mai simplă. Referitor la modul de constituire a consiliilor de administraţie,

domnia sa propune ca acesta să fie numit de Ministerul Sănătăţii şi Familiei sau

de către direcţia de sănătate publică teritorială, iar managerul să fie ales de

consiliul de administraţie , la propunerea proprietarului. Referindu-se la

procedura de alegere a consiliului de administraţie în cadrul spitalelor

universitare, domnia sa apreciază că nu se poate face o excepţie pentru acestea;

întrucât există un număr redus de profesori universitari. După cum şeful Poliţiei

este ales de comunitatea profesională, la fel trebuie să se procedeze şi în

sănătate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că

propunerea privind numirea consiliului de administraţie nu va fi agreată de
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profesorii universitari. Domnia sa pledează pentru alegerea consiliului de

administraţie,  în cazul spitalelor universitare şi interjudeţene, şi numirea

acestuia pentru celelalte spitale. Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei informează comisia că, anterior elaborării propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 699/2001), dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu s-a consultat

cu profesorii universitari care au optat în unanimitate pentru varianta alegerii

membrilor  consiliului de administraţie.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază, încă odată,

că sistemul numirii membrilor ai consiliilor de administraţie nu va fi agreat la

acest nivel ( universitar şi interjudeţean).În plus, acest sistem de numire

reprezintă un pericol, în sensul că oricând  acest consiliu poate fi schimbat, lucru

care nu se poate întâmpla în cazul sistemului de alegeri, atunci când mandatul de

4 ani trebuie respectat.

Dl.dep.farm.Ion Burnei arată că , în spitalele mari , ponderea mare a

cadrelor medicale în consiliul de administraţie impune alegerea preşedintelui de

către membrii consiliului.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  arată că , în cadrul

dezbaterilor, s-au conturat 2 opinii privind constituirea consiliilor de

administraţie şi anume : numirea acestuia de Ministerul Sănătăţii şi Familiei sau

de către  direcţia de sănătate publică ( în funcţie de subordonarea spitalului), fapt

care implică subiectivism ( pentru că nu există criterii clare de numire a

membrilor ) şi, alegeri din interior, prin care fiecare comunitate profesională,

inclusiv administraţia publică locală îşi desemnează candidaţii pentru consiliu ,

care ulterior îşi va alege managerul.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan doreşte să se facă o diferenţiere între

conducerea administrativă şi cea medicală, întrucât gestionarea nu are

interferenţă cu activitatea didactică.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  nu este de acord cu

afirmaţia antevorbitorului său deoarece spitalul trebuie privit ca un tot unitar,

începând de la regulile de bună practică medicală şi continuând cu elaborarea
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bugetului şi gestionarea acestuia. La conducerea spitalelor trebuie să  se afle un

consiliu de administraţie competent şi , în special, un preşedinte competent, care

trebuie să se implice în toată activitatea din cadrul spitalului. Ca urmare, acest

consiliu nu trebuie impus prin numire, el trebuind să fie ales deoarece cadrele

medicale sunt singurele în măsură să decidă cine poate să-i reprezinte în

consiliul de administraţie al spitalului.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei  arată că în art.27 alin.(3) din proiectul de lege

se prevede că alegerea şefilor de secţie în consiliul de administraţie al spitalului

se face de către o comisie profesională, în urma unui examen profesional şi nu

managerial. În opinia domniei sale, preşedintele consiliului de administraţie

trebuie ales de comunitate.

Referitor la directorul general, domnia sa consideră că acesta nu poate

avea normă întreagă, în activitatea profesională deoarece şi-ar neglija atribuţiile

de director general.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  supune dezbaterii o

serie de aspecte privind:

- câţi membrii va avea consiliul de administraţie?

- dacă din consiliul de administraţie  vor face parte toţi şefii de secţie

sau , în baza alegerilor, reprezentanţii acestora?

- cine hotărăşte care vor fi reprezentanţii asistenţilor medicali?

- dacă directorul general al spitalului va avea sau nu dreptul de a  mai

deţine funcţia de  şef de secţie?

- dacă preşedintele consiliului de administraţie poate totodată şi

manager general.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei întreabă � în faţa cui va răspunde managerul

dacă acesta deţine şi funcţia de  preşedinte al consiliului  de administraţie ?�

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că managerul este

direct răspunzător în faţa consiliului de administraţie.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei consideră că Ministerul Sănătăţii şi Familiei

poate controla activitatea acestuia numai prin numirea consiliului de
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administraţie. Domnia sa  subliniază că este necesar ca cineva  să controleze

activitatea consiliului de administraţie .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  subliniază că fiecare

comunitate profesională ( asistenţi, medici, şefi de secţie, asistenţi, preparatori,

conferenţiari universitari ) trebuie să-şi aleagă reprezentanţii în consiliul de

administraţie  care , după constituire,  îşi va alege  dintre membrii săi, managerul

general.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan consideră că proprietarul trebuie să aibă un

cuvânt mai greu de spus în numirea directorului general, deoarece  este cel care

finanţează spitalul.

Dl.dep.farm.Ion Burnei, având în vedere competenţa superioară a

spitalelor universitare şi interjudeţene, consideră că acestea trebuie tratate

diferenţiat prin lege. Referitor la calificarea în management a directorului

general, domnia sa propune ca aceasta să nu reprezinte o condiţie în sine pentru

concurenţi, dar să devină obligatorie, după ocuparea postului.

Doamna dep.dr.Ana Florea apreciază că, pentru ocuparea postului de

manager, persoana trebuie să deţină calificare în domeniu, deoarece acesta are

atribuţii în gestionarea spitalului.

Dl.dep.Popescu Gheorghe doreşte să cunoască ce se poate întâmpla în

situaţia în care spitalul are 1 sau 2 medici care au această calificare.

Dl.dr.Radu Deac răspunde că, în prezent, în sistemul sanitar, există o

lipsă acută atât la nivelul  managerilor cât şi a medicilor profesionişti ( în sensul

că infecţiile spitaliceşti, morbiditatea , etc., nu fac obiectul analizei activităţii

spitalului ).

În continuare, domnia sa subliniază că, la baza elaborării Legii spitalelor,

trebuie să stea 3 principii şi anume: un management bun, democraţia şi

descentralizarea şi în acest sens, face următoarea propunere : consiliul de

administraţie să fie ales de către fiecare comunitate profesională; autorităţile

publice locale să aleagă  2 � 3 candidaţi , iar  Ministerul Sănătăţii şi Familiei ,

după o analiză atentă , să numească unul în consiliu. Consiliul de administraţie
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odată constituit face propuneri Ministerului Sănătăţii şi Familiei sau direcţiei de

sănătate publică ( în funcţie de subordonarea spitalului ) pentru funcţia de

director general. Acesta trebuie să aibă calificare în managementul sanitar şi

totodată să nu activeze profesional pe durata mandatului de director, dar poate să

cumuleze şi funcţia de preşedinte a consiliului de administraţie .

Domnia sa nu este de acord cu propunerea dl.dep.farm.Ion Burnei ca din

consiliul de administraţie a spitalului să facă parte şi un reprezentant al casei de

asigurări, decât pe bază de  reciprocitate. Referitor la calificarea în management

sanitar, dl.prof.dr.Radu Deac apreciază că este necesar ca acest obiect de studiu

să se înveţe mai serios în facultate.

O altă propunere a domniei sale se referă la preluarea textului de la art.12

din PL 699/2001 privitor la conducerea executivă a spitalului care să se exercite

de către un comitet director. În consecinţă , organismele  de conducere a

spitalului trebuie să fie consiliul de administraţie şi comitetul director.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că nu este de

acord cu numirea membrilor în consiliul de administraţie de către directorul

direcţiei de sănătate publică, deoarece nivelul de competenţă al acestora îl poate

stabili numai comunitatea profesională care i-a desemnat.

Făcând o sinteză a discuţiilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei arată că , în prezent, s-au cristalizat 2 opinii referitoare la constituirea

consiliului de administraţie a spitalului:

- reprezentanţii în consiliul de administraţie să fie aleşi de către

fiecare comunitate profesională, ceea ce înseamnă descentralizare şi democraţie;

- reprezentanţii în consiliul de administraţie să fie numiţi de

Ministerul Sănătăţii şi Familiei sau de direcţia de sănătate publică, în funcţie de

subordonarea spitalului, ceea ce înseamnă centralizare.

Totodată s-au ridicat următoarele probleme:

- dacă consiliul de administraţie trebuie să aleagă un comitet director;

- dacă consiliul de administraţie trebuie să propună din rândul

membrilor săi 2 � 3 candidaturi pentru preşedinte, acesta urmând a fi numit de
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către Ministerul Sănătăţii şi Familiei ( pentru spitale universitare şi

interjudeţene) şi direcţia de sănătate publică pentru restul tipurilor de spitale.

Referitor la cumularea de funcţii a preşedintelui consiliului de

administraţie s-au conturat , de asemenea, 2 opinii :

� să fie şi manager general;

� să nu fie şi manager general.

În ceea ce priveşte aspectul privind activitatea, pe perioada mandatului, a

managerului general, de asemenea s-au conturat 2 opinii :

- să înceteze activitatea medicală;

- să nu întrerupă activitatea medicală.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că managerul

general trebuie să fie ales în baza celui mai bun program managerial , susţinut în

faţa consiliului de administraţie . De asemenea, domnia sa apreciază că

preşedintele consiliului de administraţie nu trebuie să fie şi managerul general.

Referitor la activitatea profesională a managerului general, domnia sa consideră

că acesta trebuie să-şi desfăşoare activitatea medicală având o  normă întreagă,

altfel există riscul ca profesorii universitari să  refuze un asemenea post. În ceea

ce priveşte consiliul de administraţie , domnia sa este pentru alegerea acestuia .

Consiliul nu trebuie să fie numit deoarece riscul de a fi schimbat, efectul acestor

fluctuaţii observându-se  în activitatea spitalului.

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu arată că atât Legea spitalelor cât şi

Legea asigurărilor sociale de sănătate trebuie finalizate cât mai urgent, deoarece

se constată o evoluţie, lunară, a activităţii spitaliceşti. Este adevărat, susţine

domnia sa ,că în ultima perioadă au apărut o serie de ordonanţe de Guvern

contradictorii, care îngreunează finalizarea Legii spitalelor.

În plus, există presiuni, inclusiv din partea societăţii civile, ca finanţarea

spitalelor să se facă prin D.R.G.

În prezent se discută preluarea în totalitate a spitalelor de către primării.

Domnia sa se întreabă dacă în acest caz, competenţa primarilor nu este depăşită.
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Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu consideră că Ministerul Sănătăţii şi

Familiei , pe baza strategiei sanitare şi  a Planului naţional de paturi, împreună

cu consiliul de administraţie al spitalului trebuie să ia hotărârea de restructurare

a acestuia. Un asemenea model funcţionează în UE.

De asemenea, domnia sa apreciază că rezidenţiatul nu trebuie să fie

centralizat, el trebuie să se desfăşoare la nivelul spitalelor din ţară, stabilite de

Ministerul Sănătăţii şi Familiei , în funcţie de nevoile acestora.

Totodată, aşa cum arată dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu, Colegiul

Medicilor din România care este organismul profesional în domeniu, trebuie să

se implice mai mult în asigurarea asistenţei medicale, ca urmare atribuţiile

acestuia trebuie lărgite, însă pentru aceasta este necesară modificarea Legii

nr.74/1995 privind exercitarea profesiei de medic, înfiinţarea , organizarea şi

funcţionarea Colegiului Medicilor din România .

Referitor la Legea spitalelor, dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu consideră

că numărul membrilor consiliului de administraţie trebuie redus la 4 � 5

persoane, dintre care unul să fie obligatoriu directorul general ales pe o durată de

4 ani, în baza unui program. Restul membrilor trebuie să fie aleşi de fiecare

comunitate profesională.

În ceea ce priveşte funcţionarea spitalelor private acestea trebuie să

funcţioneze pe principii economice, realizându-se în acest mod , un prim pas în

deschiderea căii spre asigurările de sănătate private.

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu informează comisia despre stadiul în

care se află propunerea legislativă privind Legea asigurărilor de sănătate.

Aceasta se va regăsi pe ordinea de zi a Plenului Senatului săptămâna viitoare. În

urma discuţiilor purtate cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei , s-a reuşit clarificarea

unuia din  cele 2 puncte aflate în litigiu . Acesta se referă la stabilirea unui

pachet de servicii medicale minimal şi nu a de bază garantat, aşa cum dorea

Ministerul Sănătăţii şi Familiei . Comisia de sănătate, ecologie, tineret şi sport a

Senatului a susţinut că un pachet de servicii de bază garantat nu poate fi

respectat, datorită subfinanţării sistemului de sănătate .
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În ceea ce priveşte al doilea punct aflat în litigiu cu Ministerul Sănătăţii şi

Familiei, acesta se referă la sintagma �Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

este o instituţie publică�.Comisia a dorit ca Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate să fie o instituţie autonomă, subordonată Parlamentului, deoarece acest

statut permite oricând rezolvarea rapidă a disfuncţionalităţilor apărute în

sistemul sanitar. Domnia sa consideră că obstrucţionarea preşedintelui Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate în a gestiona fondul de asigurări în funcţie de

nevoile apărute în sistem  are  efecte negative asupra spitalelor.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan consideră că în urma discuţiilor din comisie s-a

ajuns la o soluţie de compromis . În principal, membrii comisiei agreează

articolele din proiectul de lege , care cuprind prevederi privind organele de

conducere a spitalelor . În acelaşi timp se doreşte preluarea din PL 699/2001 a

textului care se referă la structura comitetului director.

Domnia sa propune ca pentru şedinţa următoare, Ministerul Sănătăţii şi

Familiei să înainteze propuneri de modificare a art. 22 � 25 din proiectul de lege.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, subliniind că alegerea

organismelor de conducere a spitalelor este o problemă fundamentală în buna

funcţionare a spitalelor, propune ca finalizarea acestor articole să se facă în

următoarea şedinţă, pentru a da posibilitatea membrilor comisiei  de a veni cu

răspunsuri clare la problemele discutate în această şedinţă. Aspectele dezbătute

şi care au ridicat o serie de întrebări se referă la :

- care este modul de constituire a consiliului de administraţie a

spitalului ( alegere sau numire ?);

- care este numărul de membrii ai consiliului de administraţie a

spitalului;

- dacă pentru funcţia de preşedinte a consiliului , consiliul de

administraţie a spitalului trebuie să desemneze 2 � 3 candidaţi, din rândul cărora

Ministerul Sănătăţii şi Familiei va numi preşedintele;

- dacă managerul general trebuie să fie sau nu şi preşedintele

consiliului de administraţie a spitalului.
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La finalul dezbaterilor asupra acestui punct de pe ordinea de zi,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că textele de lege

aprobate în şedinţele anterioare sunt bine formulate şi totodată corelate cu

realitatea din sistemul sanitar.

Dezbaterile asupra punctelor 5 şi 6 din ordinea de zi au fost amânate

pentru viitoarea şedinţă a comisiei.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM   
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