
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                       Nr. 28/347/ 24  aprilie 2002

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 23  şi 24.04.2002   

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

23 aprilie  a.c., între orele  11,00 � 14,00 şi în ziua de 24 aprilie a.c. între orele

10,00 � 14,00, având următoarea ordine de zi:

1. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA.

2. Dezbaterea  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului .

3. Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea

Legii nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România.

4. Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea

Legii nr.81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România .

5. Dezbaterea proiectului Legii drepturilor pacientului.

La primul punct al ordinii de zi , comisia a luat în discuţie propunerea

legislativă privind controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA.
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Dl.dep.dr.Liviu Dragoş, vicepreşedintele comisiei a arătat că, în

şedinţa comisiei din data de 17.04.2002 s-a hotărât reformularea textului

propunerii legislative de către iniţiator, pe baza punctelor de vedere oficiale ale

Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului de Interne, precum şi a

propunerilor concrete rezultate în urma numeroaselor audieri.

Întrucât în acest interval de timp nu s-a reuşit finalizarea textelor,

comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pe articole a propunerii legislative

privind controlul bolilor cu transmitere sexaulă (BTS) şi SIDA, pentru

următoarea şedinţă a comisiei.

La punctul 2 al ordinii de zi comisia a dezbătut proiectul de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/1998 privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului

( retrimis la comisie la solicitarea acesteia).

În urma audierii reprezentantului Agenţiei Naţionale a

Medicamentului şi a dezbaterilor asupra proiectului de lege s-au conturat

următoarele aspecte principale :

- Precizarea în lege ( art.1) privind aprobarea Regulamentului de

organizare şi funcţionare propriu al Agenţiei Naţionale a Medicamentului  nu

este necesară întrucât, în prezent, toate hotărârile Consiliului de administraţie şi

ale Consiliului ştiinţific din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului sunt

supuse aprobării ministrului sănătăţii şi familiei;

- Agenţia Naţională a Medicamentului trebuie să decidă

oportunitatea reorganizării laboratoarelor teritoriale în agenţii teritoriale.

Prevederile din prezentul proiect de lege ( art.1) privind reorganizarea tuturor

laboratoarelor teritoriale în agenţii teritoriale este inoperabilă, deoarece unele

dintre acestea nu au baza materială necesară supravegherii calităţii produselor.

În plus înfiinţarea agenţiilor teritoriale în toate judeţele necesită o serie de

investiţii pe care Agenţia Naţională a Medicamentului nu le poate finanţa;
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- Prevederile art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

125/1998 sunt necesare, deoarece stabilesc că scopul Agenţiei Naţionale a

Medicamentului este de a  realiza politica statului privind controlul calităţii,

eficacităţii şi siguranţei produselor medicamentoase;

- Pentru a fi în concordanţă cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 125/1998,  în proiectul de lege trebuie să se prevadă că publicaţia oficială a

Agenţiei Naţionale a Medicamentului este Buletinul Informativ al Agenţiei

Naţionale a Medicamentului ;

- Deoarece activitatea Agenţiei Naţionale a Medicamentului este

complexă şi nu poate fi epuizată prin enumerarea atribuţiilor prevăzute la art.4

s-a propus introducerea unui text nou care să prevadă că Agenţia Naţională a

Medicamentului  desfăşoară şi alte activităţi specifice domeniului produselor

medicamentoase;

- Referitor la conducerea agenţiilor teritoriale s-a apreciat că

directorii trebuie să fie de profesie farmacişti, având pregătirea necesară în

domeniul chimiei analitice, anorganice şi controlul produselor medicamentoase;

- Pentru a asigura o stabilitate Consiliului de administraţie în caz de

schimbări de personal în agenţie sau în celelalte structuri implicate, s-a propus

modificarea art.7 alin.(1) din ordonanţă , în sensul că membrii consiliului să fie

directorii Direcţiei farmaceutice, Direcţiei de buget finanţe, Direcţiei juridice din

Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi directorul Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate , care sunt membrii de drept;

- În cazul în care se doreşte ca Agenţia Naţională a Medicamentului

să funcţioneze în regim extrabugetar este necesar ca, membrii Consiliului de

administraţie să aprobe valoarea cotizaţiei de menţinere în vigoare a

autorizaţiilor de punere pe piaţă, asigurând astfel bugetul necesar desfăşurării

activităţii Agenţiei Naţionale a Medicamentului ;

- Un alt aspect se referă la componenţa Consiliului ştiinţific al

Agenţiei Naţionale a Medicamentului (art10). Reprezentantul Agenţiei
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Naţionale a Medicamentului apreciază că preşedintele Agenţiei Naţionale a

Medicamentului nu poate fi membru  al Consiliului ştiinţific, însă poate

participa la şedinţe,  având drept de vot. Totodată nu este corect ca

reprezentanţii producătorilor de medicamente să intre în componenţa consiliului,

deoarece există un conflict de interese şi, în consecinţă, din acest for trebuie să

facă parte reprezentanţi ai asociaţiilor producătorilor de medicamente ;

- În condiţiile în care se hotărăşte că Agenţia Naţională a

Medicamentului se finanţează şi în viitor , exclusiv, din venituri extrabugetare,

art.15 alin.(2) care prevede că salarizarea personalului Agenţiei Naţionale a

Medicamentului se face potrivit legislaţiei referitoare la salarizarea personalului

bugetar, trebuie eliminat.

Comisia a hotărât amânarea dezbaterii pe articole a proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/1998 privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului

pentru următoarea şedinţă.

La punctul 3 al ordinii de zi comisia a dezbătut proiectul de Lege

pentru modificarea şi completarea Legii nr.74/1995 privind exercitarea

profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului

Medicilor din România.

În urma dezbaterilor, comisia a apreciat necesitatea promovării

proiectului de lege care include, ca element de noutate, permisiunea exercitării

profesiunii de medic pe teritoriul României pentru cetăţenii străini, în vederea

realizării corelării cu legislaţia europeană în materie.

Articolele 1 şi 5 din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de

medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din

România la care face referire prezentul proiect de lege, reglementează condiţiile

în care se exercită profesiunea de medic în România şi anume obligativitatea

deţinerii cetăţeniei române şi a stabilirii domiciliului în România. Ori, conform
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Tratatului de Constituire a Comunităţii Europene se interzice orice tratament

discriminatoriu bazat pe citerii de  naţionalitate cu privire la dreptul de stabilire

şi de furnizare a serviciilor medicale, pe teritoriul statelor comunitare. În acest

sens, având în vedere aderarea României la Uniunea Europeană  şi pentru a

asigura libera circulaţie a lucrătorilor din Comunitatea Europeană, precum şi

dreptul de stabilire a acestora, se impune modificarea Legii nr.74/1995 privind

exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Colegiului Medicilor din România.

În urma dezbaterilor pe articole, comisia a hotărât amânarea votului

final asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii

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

funcţionarea Colegiului Medicilor din România întrucât este necesar punctul de

vedere a Ministerului Integrării Europene asupra art.5 alin.(3) ,care prevede că

medicii, cetăţeni români cu domiciliul în străinătate şi medicii cetăţeni străini,

nemembrii ai Colegiului Medicilor din România au aceleaşi drepturi şi obligaţii

ca medicii români, membrii ai Colegiului Medicilor din România . Punctul de

vedere al iniţiatorului, care a participat la lucrările comisiei şi care subliniază că

Ministerul Justiţiei a impus acest articol este  că prevederile sunt în conformitate

cu Tratatul de Constituire a Comunităţii Europene, care interzice orice tratament

discriminatoriu bazat pe criterii de  naţionalitate.

La punctul 4 al ordinii de zi , comisia a dezbătut proiectul de Lege

pentru modificarea şi completarea Legii nr.81/1997 privind exercitarea

profesiunii de farmacist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului

Farmaciştilor din România .

În urma dezbaterilor asupra proiectului de lege comisia a constatat

necesitatea obiectivă de a se aduce unele modificări şi completări ale cadrului

legal care reglementează exercitarea profesiunii de farmacist, înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România .
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Modificările şi completările propuse prin prezentul proiect de lege

urmăresc corelarea reglementărilor interne în domeniu cu legislaţia europeană,

în sensul de a fi permisă exercitarea profesiunii de farmacist pe teritoriul

României şi de către cetăţenii străini.

Pentru o mai bună corelare între organele la nivel judeţean şi naţional

s-a propus şi uniformizarea duratei de funcţionare a acestora şi anume alegerea

membrilor consiliului judeţean pe o perioadă de 4 ani.

În urma dezbaterilor comisia a votat, în unanimitate, două

amendamente privind înlocuirea sintagmei �autorizaţia de liberă practică� cu

�aviz de liberă practică� şi introducerea unui text nou care să prevadă că în tot

cuprinsul Legii nr.81/1997 sintagma �autorizaţie de liberă practică� se

înlocuieşte cu sintagma �aviz de liberă practică�.

Comisia a hotărât amânarea votului final asupra proiectului de Lege

pentru modificarea şi completarea Legii nr.81/1997 privind exercitarea

profesiunii de farmacist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului

Farmaciştilor din România , deoarece este necesar punctul de vedere al

Ministerului Integrării Europene asupra art.4 alin.(3) care prevede că farmaciştii,

cetăţeni români cu domiciliul în străinătate şi farmaciştii cetăţeni străini

nemembrii ai Colegiului Farmaciştilor din România  au aceleaşi drepturi şi

obligaţii ca şi farmaciştii români, membrii ai Colegiului Farmaciştilor din

România. Punctul de vedere al iniţiatorului care a participat la lucrările comisiei,

este că prevederile sunt în conformitate cu Tratatul de Constituire a Comunităţii

Europene, care interzice orice tratament discriminatoriu bazat pe criterii

naţionalitate.

Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor asupra proiectului Legii

drepturilor pacientului, înscris la punctul 5 al ordinii de zi  pentru următoarea

şedinţă.
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Din numărul total al membrilor comisiei (14) au absentat motivat

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

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM) şi dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan  (Grupul Parlamentar al PSD ) .

VICEPREŞEDINTE,

DEP.DR.DRAGOŞ IULIU LIVIU


