
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/708/ 12 decembrie 2002   

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de 10 şi 11.12.2002   

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

10.12.2002  între orele 15,00 � 18,00, şi în ziua de 11.12.2002 între orele 9,00 �

15,00 ,  având următoarea ordine de zi:

1. Reexaminarea raportului nr.28/490/4.07.2002 asupra propunerii

legislative privind formarea profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi

farmaciştilor în vederea elaborării unui raport suplimentar.

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 pentru aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 161/2002 pentru modificarea art.14 din Ordonanţa

Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Agenţiei Naţionale a Medicamentului ( procedură de urgenţă).

4. Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea

Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice ( procedură de urgenţă).

5. Alte probleme curente privind activitatea Comisiei pentru sănătate

şi familie .
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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 primul punct al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei a dorit să sublinieze că, în urma audierilor şi consultărilor

cu toţi distinşii rectori ai instituţiilor de învăţământ superior medical şi

farmaceutic, care au avut loc în ziua  de 4 decembrie a.c., s-au desprins

următoarele concluzii:

- confirmarea preparatorilor universitari, în mod automat, în

rezidenţiat , cu respectarea concursurilor conform prevederilor legale ( pe baza

bibliografiei similare rezidenţilor) şi în cadrul autonomiei universitare;

- reintroducerea în nomenclatorul proiectului Legii învăţământului a

funcţiei de �preparator universitar�;

- necesitatea înfiinţării Autorităţii Naţionale pentru Coordonarea

Învăţământului Postuniversitar Medical şi Farmaceutic Uman ca organism

autonom, cu atribuţii clare şi cu putere de decizie în învăţământul medical;

Referitor la acest ultim punct, domnia sa a arătat că în toate ţările membre

ale Comunităţii Europene managementul unitar al învăţământului naţional

medical postuniversitar, sau postcolegiu, de specializare şi dezvoltare

profesională continuă este coordonat de o autoritate naţională independentă, atât

politic cât şi financiar, deci la adăpost de orice ingerinţe exterioare. Organismul

respectiv elaborează standarde de calitate a tuturor programelor de pregătire

corespunzătoare acestui subsistem de învăţământ cu totul special, standarde de

evaluare a acestora, precum şi criterii de acreditare/reacreditare a Centrelor şi

instituţiilor de pregătire postuniversitară, în conformitate cu cerinţele naţionale

şi recomandările Comisiei Europene în domeniu.

În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate şi familie a

hotărât, în unanimitate, ca Autoritatea Naţională pentru Coordonarea

Învăţământului Postuniversitar Medical şi Farmaceutic Uman se înfiinţează şi
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funcţionează în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei , răspunzând de

toate problemele, perfecţionarea postuniversitară a medicilor şi farmaciştilor.

Structura organizatorică şi regulamentul de funcţionare al Autorităţii

Naţionale pentru Coordonarea Învăţământului Postuniversitar Medical şi

Farmaceutic Uman se vor stabili prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei .

Finanţarea acestui organism se face din venituri extrabugetare.

În exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea Naţională pentru Coordonarea

Învăţământului Postuniversitar Medical şi Farmaceutic Uman colaborează direct

cu departamentele de învăţământ postuniversitar ale universităţilor şi facultăţilor

de medicină şi farmacie.

În continuare, la punctul al doilea al ordinii de zi , comisia a trecut la

examinarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.

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

local .

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

va 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. În urma audierilor tuturor

distinşilor rectori ai instituţiilor de învăţământ superior medical şi farmaceutic,

precum şi a discuţiilor purtate  cu o serie de directori de spitale, a fost 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.
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În urma dezbaterilor care au avut loc în comisie  s-au desprins

următoarele concluzii  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;

- este necesară menţinerea  clădirilor şi a terenurilor aferente, în care

funcţionează spitalele şi clinicile universitare, în patrimoniul Ministerului

Sănătăţii şi Familiei ;

- trebuiesc stabilite sursele 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.

În urma acestor discuţii comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pe

articole a proiectului de lege pentru următoarea şedinţă comisiei, întrucât

numărul mare  de amendamente înaintate comisiei precum  şi propunerile făcute

de către invitaţi , trebuie examinate cu multă atenţie.

La punctul al treilea al ordinii de zi , comisia a trecut la dezbaterea, în

fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 161/2002 pentru modificarea art.14 din Ordonanţa Guvernului

nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale

a Medicamentului .

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

potrivit modificărilor aduse art.14 alin.(3) prin Legea nr.594/2002, veniturile

extrabugetare pot fi utilizate pentru cheltuieli materiale şi de capital.. Această

formulare face imposibilă folosirea veniturilor extrabugetare ale Agenţiei

Naţionale a Medicamentului pentru cheltuielile de personal, respectiv pentru
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plata drepturilor salariale, a contribuţiilor de asigurări, a ajutorului de şomaj, a

deplasărilor interne şi externe în interes  de serviciu, precum  şi a tichetelor de

masă.

În aceste condiţii, prin aplicarea prevederilor Legii nr.594/2002,

desfăşurarea activităţii Agenţiei Naţionale a Medicamentului a fost blocată, cu

atât mai mult cu cât aceasta nu beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat,

cheltuielile agenţiei, inclusiv cele de personal, fiind suportate din venituri

proprii.

De asemenea,  având în vedere că din anul 1998, de la înfiinţarea agenţiei,

potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 125/1998, aceasta a funcţionat

fără alocaţii de la bugetul de stat, precum şi faptul că, în prezent, agenţia

înregistrează disponibilităţi, prin ordonanţa de urgenţă în discuţie se prevede ca

finanţarea agenţiei se realizează integral din venituri proprii.

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în unanimitate,

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

161/2002 pentru modificarea art.14 din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a

Medicamentului, în forma înaintată de Guvern.

La punctul al patrulea al ordinii de zi , comisia a trecut la examinarea

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.178/2000 privind

produsele cosmetice.

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

proiectul de lege reglementează regimul de import al produselor cosmetice,

astfel cum au fost definite în Legea nr.178/2000, în sensul că acestea sunt

excluse de la procedura de acord, abilitare şi avizare a licenţelor. În continuare,

prevederile aceluiaşi art.24 precizează că produsele care nu corespund definiţiei

produselor cosmetice, incluse la pct.21 şi 22 din anexa nr.2 la Hotărârea

Guvernului nr.340/1992 , modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului
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nr.437/1992 şi care au un potenţial impact asupra sănătăţii publice, sunt supuse

în continuare prevederilor hotărârii menţionate privind  procedurile de acord,

abilitare şi avizare a licenţelor.

În urma discuţiilor care au urmat, comisia a hotărât ca, la viitoarea şedinţă

a comisiei, să fie invitaţi pentru clarificarea unor probleme punctuale

reprezentanţi ai Ministerului Industriei şi Resurselor.

În cadrul ultimului punct al ordinii de zi , comisia a procedat, în

conformitate cu prevederile art.67 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de

asigurări sociale de sănătate, la desemnarea a trei membri în Adunarea

reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate .

În urma votului secret, dintre cele 8 candidaturi depuse, au fost

nominalizaţi pentru a face parte din Adunarea reprezentanţilor a Casei Naţionale

de Asigurări de Sănătate  dl.dep.farm.Ion Burnei, dl.dep.Gheorghe Popescu şi

doamna dep.Iulia Pataki.

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

dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) şi dl.dep.dr.Ludovic Abiţei

(Grupul Parlamentar al PRM) .

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM   


