
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/708/ 6 decembrie 2002   

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de 3,4 şi 5.12.2002   

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

3.12.2002  între orele 15,00 � 17,00,   iar în zilele de 4 şi 5.12.2002 între orele

8,30 � 14,00  respectiv  8,30 � 12,00,  având următoarea ordine de zi:

1. Audieri privind proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

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

interes judeţean şi local şi propunerea legislativă privind formarea profesională

şi pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor.

2. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

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

interes judeţean şi local ( PL nr.411/3 septembrie 2002).

3. Dezbaterea proiectului de Lege privind modificarea Legii

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

funcţionarea Colegiului Medicilor din România ( PL nr.228/5 ianuarie 2002).

La audieri au participat ca invitaţi doamna Luminiţa Gheorghiu, secretar

de stat în Ministerul Sănătăţii şi Familiei , dl.prof.univ.dr.Ştefan Drăgulescu,

rector Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara, dl.prof.univ.dr.Vasile

Sârbu, decan Universitatea �Ovidius� Constanţa, dl.prof.univ.dr.Tudorel Ciurea,
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rector Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, dl.prof.dr.Carol Stanciu,

rector Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi, dl.prof.dr.Petre Calistru,

director Spitalul de boli infecţioase şi tropicale Victor Babeş, dl.

prof.univ.dr.Romeo Călăraşu, prorector Universitatea de Medicină şi Farmacie

�Carol Davila� Bucureşti .

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

preşedintele comisiei  care mulţumeşte personalităţilor medicale prezente la

şedinţă pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor

sanitare publice de interes judeţean şi local şi asupra propunerii legislative

privind formarea profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor.

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

promovarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.

70/2002  privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi

local prin care clădirile şi terenurile aferente acestora în care îşi desfăşoară

activitatea unităţile sanitare trec în administrarea consiliilor judeţene sau locale

ar crea disfuncţionalităţi majore în activitatea spitalelor universitare. Un

exemplu în acest sens este cel referitor la încercările unor primari de a unifica

mai multe spitale şi de a numi o conducere unică. Discuţiile cu o serie de

directori de spitale au relevat faptul că terenurile şi clădirile în care îşi

desfăşoară activitatea spitalele şi clinicile universitare trebuie să rămână în

patrimoniul Ministerului Sănătăţii şi Familiei sau al universităţilor.

Referitor la propunerea legislativă privind formarea şi pregătirea

profesională a medicilor şi farmaciştilor se pun în discuţie următoarele aspecte:

- modul de confirmare ca rezident al preparatorilor universitari şi al

doctoranzilor cu frecvenţă;

- înfiinţarea unei autorităţi naţionale care să coordoneze

perfecţionarea personalului medical şi farmaceutic;
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- necesitatea coordonării unitare a învăţământului medical

universitar.

În urma audierilor şi a discuţiilor din comisie s-au desprins următoarele

probleme principale:

- principiul descentralizării şi asumării răspunderii este pur teoretic,

întrucât consiliile judeţene sau locale nu au prevăzute, în bugetul pe anul 2003,

sume pentru spitale;

- necesitatea menţinerii  clădirilor şi a terenurilor aferente, în care

funcţionează spitalele şi clinicile universitare, în patrimoniul Ministerului

Sănătăţii şi Familiei sau al universităţilor;

- stabilirea surselor de finanţare pentru reparaţii capitale şi

întreţinerea spitalelor şi clinicilor universitare;

- trecerea clădirilor şi terenurilor aferente în care funcţionează

spitalele municipale, orăşeneşti şi comunale în administrarea consiliilor judeţene

sau locale şi stabilirea în bugetele locale a unor sume necesare pentru reparaţii şi

întreţinerea acestor categorii de spitale;

- confirmarea preparatorilor universitari, în mod automat, în

rezidenţiat , cu respectarea concursurilor conform prevederilor legale ( pe baza

bibliografiei similare rezidenţilor) şi în cadrul autonomiei universitare;

- necesitatea înfiinţării Autorităţii Naţionale pentru perfecţionarea

învăţământului medical postuniversitar ca organism autonom, cu atribuţii clare

şi cu putere de decizie în învăţământul medical;

- reintroducerea în nomenclatorul proiectului Legii învăţământului a

funcţiei de �preparator universitar�;

- necesitatea creşterii numărului de locuri la Facultăţile de Psihologie

medicală.

În finalul acestor audieri dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei , pe baza opiniilor exprimate de cei prezenţi a concluzionat

următoarele:
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- întrucât spitalele şi clincile universitare sunt unităţile sanitare de

avangardă în asigurarea asistenţei medicale de înaltă performanţă, este necesar

ca autonomia acestora să fie consolidată şi prin menţinerea clădirilor şi

terenurilor aferente în patrimoniul Ministerului Sănătăţii şi Familiei sau a

universităţilor;

- având în vedere importanţa, în procesul de reformă sanitară, a

învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic, un accent deosebit

trebuie să se pună pe formele specifice de specializare a personalului medical cu

studii superioare. În acest sens este necesar ca medicii şi farmaciştii încadraţi

prin concurs de preparator să fie confirmaţi ca rezidenţi în specialităţile

corespondente disciplinei didactice sau în specialităţi conexe, tematica fiind

similară cu cea a concursului de rezidenţiat pentru grupa respectivă de

specialitate;

- având în vedere specificul învăţământului medical şi farmaceutic

uman, care are în componenţă atât activităţi didactice propriu-zise, cât şi

activităţi practice de asistenţă medicală sau farmaceutică este necesar să se

înfiinţeze o autoritate naţională care să coordoneze activitatea de învăţământ

medical. Această autoritate trebuie să funcţioneze ca un organism autonom şi cu

atribuţii bine precizate.

La punctul 2 al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea

unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local.

În urma discuţiilor comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pe articole a

proiectului de lege pentru şedinţa următoare a comisiei, întrucât numărul mare

de amendamente înaintate comisiei ca şi propunerile făcute de către invitaţi

trebuie analizate punct cu punct.

În elaborarea legii , comisia va trebui să ţină seama, pe de o parte de

menţinerea patrimoniului de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei , iar pe de altă
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parte de atragerea de noi surse financiare pentru reparaţii capitale şi întreţinerea

spitalelor.

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

modificarea Legii nr.74/1995, republicată, privind exercitarea profesiunii de

medic, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, cu care

comisia a fost sesizată în fond, în vederea reexaminării.

În urma dezbaterilor comisia a votat, în unanimitate, adoptarea proiectului

de lege cu modificări. Astfel, în urma amendamentului acceptat art.9 alin.(6) va

avea următorul cuprins:

Art.9 alin.(6) : �Medicii deţinuţi sau internaţi din motive politice, aflaţi în

situaţiile prevăzute la art.1 alin.(1) şi (2) din decretul Lege nr.118/1990 privind

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura

instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în

străinătate ori constituite în prizonieri, pot fi menţinuţi, la cerere, în acvititatea

profesională, pe baza certificatului anual de sănătate, peste vârsta de pensionare

prevăzută de lege. Aceste prevederi se aplică şi medicilor care, din motive

politice, au fost obligaţi să-şi întrerupă studiile o anumită perioadă, ori a celor

care au fost împiedicaţi să îşi reia activitatea profesională. Perioada menţinerii în

activitatea profesională este egală cu durata întreruperii activităţii sau a studiilor,

în condiţiile mai sus menţionate.�

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

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

Popa (Grupul Parlamentar al PRM)  şi dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul

Parlamentar al PRM) .

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM   


