Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr.28/ 114 /18 aprilie 2013

SINTEZA
lucrărilor comisiei din perioada 16 – 18 aprilie 2013

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de
16.04.2013 între orele 14,00-18,30, în ziua de 17.04.2013 între orele 10,00 –
15,00 şi în ziua de 18.04.2013 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea
ordine zi:
1.

Audieri privind finanţarea sistemului de medicină dentară din

România , evaluarea situaţiei existente şi perspective.
2.

Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2012 privind desemnarea
Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată ( PLx
77/2013).
3.

Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei
sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 103/2013) - sesizare
în comun cu Comisia pentru industrii şi servicii.
4.

Reexaminarea

proiectului

de

Lege

privind

aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind

verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul
Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia (PL-x 669/2011).
5.

Reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul
evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de
management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor
Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare(PL-x
677/2011).
6.

Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în
vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu (Plx
157/2011).
7.

Examinarea , în vederea verificării, respectării principiului

subsidiarităţii, a propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a
Consiliului de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE,
98/24/CE ale Consiliului şi a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr.
1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a
amestecurilor.
8.

Examinarea , în vederea verificării, respectării principiului

subsidiarităţii, a propunerii modificate de Directivă a

Parlamentului

European şi a Consiliului privind transparenţa măsurilor care reglementează
preţurile medicamentelor de uz uman şi includerea acestora în sfera de
cuprindere a sistemelor publice de asigurări de sănătate.
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La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a
procedat la audierea dl.dr.Doru Bădescu, preşedintele Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate, privind sistarea alocării de fonduri la nivel naţional
pentru asigurarea asistenţei stomatologice în sistemul public de asigurări de
sănătate.
Dl.dr.Doru Bădescu a informat că, propunerea de buget pentru anul
2013, înaintată de către CNAS, a fost în sumă de 126 milioane lei, alocată
pentru asistenţa medicală stomatologică. Ministerul de Finanţe a aprobat
suma de 30 milioane lei, deşi suma alocată pentru anul 2012 a fost mai
mare, respectiv de 57,9 milioane lei. În consecinţă, CNAS se află în
imposibilitatea contractării serviciilor medicale stomatologice necesare
pentru anul 2013.
Conducerea CNAS a atenţionat Ministerul Sănătăţii prin intermediul a
4 adrese, asupra situaţiei create prin subfinanţarea acestor activităţi.
Ca răspuns la adresele înaintate de către Casa Naţională de Asigurări
de Sănătate, Ministerul Sănătăţii a comunicat că, la rectificarea bugetară se
va încearca revizuirea bugetului şi, ca atare, alocarea unor noi fonduri
pentru programele din domeniul stomatologiei. Totodată, Ministerul
Sănătăţii, a afirmat că, în cazul în care nu vor fi bani suficienţi la rectificarea
bugetară, începând cu anul 2014, acesta va demara, un program de prevenţie
în domeniul stomatologiei.
La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.71/2012 privind desemnarea Ministerului
Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată ( PLx 77/2013).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare desemnarea
Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii centralizată pentru sistemul
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sanitar, care încheie contracte de achiziţie publică sau acorduri-cadru, în
numele şi pentru unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua ministerului
şi a autorităţilor administraţiei publice locale.
Scopul unei asemenea măsuri îl reprezintă gestionarea eficientă a
resurselor financiare alocate, achiziţionarea de produse şi servicii de calitate
şi stabilirea unor variaţii mai mici de preţuri.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 4 martie 2013.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci , precum şi Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au avizat favorabil proiectul de
lege.
Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege în forma
prezentată de Senat.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, amânarea discuţiilor asupra proiectului de lege, pentru
a se acorda posibilitatea membrilor comisiei de a studia Lista tipurilor de
achiziţii.
La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare
proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătății ( PLx 103/2013) - sesizare în comun
cu Comisia pentru industrii şi servicii.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transferul a 13 unităţi
sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea
Ministerului Sănătăţii şi desfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi
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preluarea activităţii acesteia de către Casa Naţională a Asigurărilor de
Sănătate, respectiv de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului
Bucureşti sau de către casele de asigurări de sănătate judeţene, după caz.
De asemenea se preconizează modificarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 25 martie 2013.
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi
protecţie socială au avizat favorabil proiectul de lege.
Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege în forma
prezentată de Senat.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi (2 abţineri), adoptarea proiectului de lege în forma
prezentată de Senat şi întocmirea unui raport preliminar, în acest sens, care
va fi înaintat Comisiei pentru industrii şi servicii.
La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la
reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul
unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din
subordinea acestuia (PL-x 669/2011).
În şedinţa din 12 martie 2013 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât
retrimiterea la comisie a proiectului de lege în vederea unei noi examinări şi
depunerii unui nou raport.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea măsurilor
privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către
Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia, cu scopul de a se
permite controlul mixt alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi
reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în
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vederea eficientizării activităţii de control. În acest sens, activităţile specifice
în domeniul financiar, în domeniul resurselor umane, al normării, organizării
şi salarizării vor putea fi controlate şi vor exista modalităţi de îndrumare,
remediere a eventualelor nereguli constatate, precum şi sancţionarea
acestora, după caz.
Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21
noiembrie 2011.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci , Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic, precum şi

Comisia pentru muncă şi

protecţie socială au avizat favorabil proiectul de lege.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, amânarea discuţiilor asupra proiectului de lege .
La punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la
reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării
conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management de la
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul
Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare (PL-x 677/2011).
În şedinţa din 12 martie 2013 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât
retrimiterea la comisie a proiectului de lege în vederea unei noi examinări şi
depunerii unui nou raport.
Prin soluţia normativă preconizată în cuprinsul acestui proiect de lege
se asigură încadrarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare
cu personal de specialitate, competent în domeniu conform cerinţelor de
acreditare a organismelor notificate.

6

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21
noiembrie 2011.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru muncă
şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de lege.
Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi , adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de
Senat .
La punctul şase al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.133/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea
eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu (Plx 157/2011).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
intervenţiile legislative vizând instituirea unor măsuri în vederea
implementării cardului naţional de sănătate, creării cadrului legal pentru
aprobarea programelor naţionale de sănătate prin hotărâri ale Guvernului,
aprobarea normelor metodologice multianuale de aplicare a modelului
contractului – cadru precum şi renunţarea la unele termene.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în condiţiile art.75 alin.(2)
teza a III-a din Constituţia României în data de 24 martie 2011.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru muncă şi
protecţie socială, precum şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au avizat
favorabil proiectul de lege.
Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege cu
amendamente.
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, amânarea discuţiilor asupra proiectului de lege .
La punctul şapte al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la
examinarea , în vederea verificării, respectării principiului subsidiarităţii, a
propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de
modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale
Consiliului şi a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind
clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor.
Principiul subsidiarităţii vizează toate instituţiile UE şi are o
importanţă practică mai ales pentru Consiliu, Parlamentul European şi
Comisia

Europeană.

Tratatul

de

la

Lisabona

consolidează

rolul

parlamentelor naţionale şi respectiv al Curţii Europene de Justiţie în
controlul respectării principiului subsidiarităţii.
Principiul subsidiarităţii prevede, pe de o parte, protejarea capacităţii
de decizie şi de acţiune ale statelor membre ale UE şi, pe de altă parte,
legitimează intervenţia Comunităţii în cazul în care obiectivele unei acţiuni
nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre. Introducerea
acestui principiu în tratatele europene vizează exercitarea competenţelor la
un nivel cât mai apropiat de cetăţeni.
Scopul propunerii de directivă este de a actualiza trimiterile şi
terminologia din cele cinci directive pentru a le alinia la legislaţia UE
aplicabilă în materie de clasificare şi etichetare a substanţelor chimice. Acest
lucru nu implică modificarea domeniului de aplicare sau a nivelului de
protecţie oferit de aceste directive.
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Obiectivul propunerii de Directivă este acela de protejare a
lucrătorilor, a consumatorilor şi a mediului prin etichetare şi prin indicarea
efectelor potenţial periculoase ale substanţelor chimice.
Considerăm că propunerea de directivă este necesară în vederea
asigurării eficacităţii dispoziţiilor existente în domeniu, iar principiul
subsidiarităţii nu este încălcat, deoarece directiva nu extinde domeniul de
competenţă al Uniunii, ci urmăreşte coerenţa şi securitatea juridică a
actualului cadru de reglementare.
În acest sens, Comisia pentru sănătate va întocmi un proces verbal de
constatare a respectării principiului subsidiarităţii în cazul propunerii de
Directivă.
La punctul opt al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la
examinarea , în vederea verificării, respectării principiului subsidiarităţii, a
propunerii modificate de Directivă a

Parlamentului European şi a

Consiliului privind transparenţa măsurilor care reglementează preţurile
medicamentelor de uz uman şi includerea acestora în sfera de cuprindere a
sistemelor publice de asigurări de sănătate.
Legislaţia Uniunii Europene prevede acordarea unei autorizaţii de
introducere pe piaţă a medicamentelor de către autorităţile naţionale sau
europene competente înainte ca un medicament să poată fi introdus pe piaţă.
Normele în vigoare vizează protecţia sănătăţii publice prin asigurarea unei
evaluări adecvate a calităţii, siguranţei şi eficacităţii medicamentelor înainte
ca acestea să poată fi puse la dispoziţia pacienţilor din Uniunea Europeană.
Acest cadru legislativ vizează, de asemenea, facilitarea comerţului cu
medicamente dintre statele membre, în conformitate cu principiul liberei
circulaţii a mărfurilor.
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În acest cadru, fiecare stat membru poate să adopte măsuri de
gestionare a consumului de medicamente, să reglementeze preţurile acestora
sau să stabilească condiţiile de finanţare publică a acestora.
Prezenta iniţiativă vizează adaptarea directivei la mediul farmaceutic
actual, menţinând principiile sale fundamentale.
Obiectivul general al propunerii este să clarifice obligaţiile
procedurale care revin statelor membre şi să asigure eficacitatea directivei,
atât în ceea ce priveşte evitarea întârzierilor la nivelul deciziilor privind
stabilirea preţurilor şi rambursarea, cât şi prevenirea apariţiei unor obstacole
în calea comercializării produselor farmaceutice.
În acest sens, Comisia pentru sănătate va întocmi un proces verbal de
constatare a respectării principiului subsidiarităţii în cazul propunerii de
Directivă.
La lucrările comisiei au participat 20 deputaţi după cum urmează :
dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Aurel Nechita, dl.dep. Corneliu Florin
Buicu, dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dna dep. Camelia Khraibani ,
dna.dep. Lucreţia Roşca, dl.dep.Iulian Dumitru Popescu , dna dep.Necviser
Zaharcu, dl.dep.Constantin Rădulescu ( Grup Parlamentar al PSD ), dna.dep.
Graţiela Leocadia Gavrilescu, dl.dep.Cristian Horia , dl.dep.Călin Potor, dna
dep.Elena

Ramona

Uioreanu,

dl.dep.Grigore

Crăciunescu

(

Grup

Parlamentar al PNL), dna dep.Camelia Margareta Bogdănici, dl.dep.Petru
Movilă ( Grup Parlamentar al PD-L)

, dl.dep. Bonis Istvan ( Grup

Parlamentar al UDMR ) , dl.dep.Tudor Ciuhodaru , dl.dep.Ştefan Burlacu
(Grup Parlamentar al PP-DD) şi dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie

( Grup

Parlamentar al PC) .
PREŞEDINTE,
RODICA NASSAR
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