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S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din data de 25.09.2001     

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

25.09.2001, între orele 15,00 � 17,30, având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.47/2001 pentru ratificarea Memorandumului de

finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la

participarea României în anul 2001 la programele comunitare : Întreprinderi

mici şi mijlocii, Egalitatea şanselor între femei şi bărbaţi, SAVE II, Prevenirea

SIDA şi a altor câteva boli contagioase � RO 0009, semnat la Bucureşti la 29

decembrie 2000.

2. Dezbateri generale asupra proiectului Legii drepturilor pacientului.

3. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind produsele

medicamentoase de uz uman.

4. Dezbaterea şi avizarea în  fond a proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.100/2000 pentru modificarea Ordonanţei de
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urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz

uman.

5.  Dezbaterea şi avizarea în  fond  a proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.220/2000 pentru prorogarea

termenului prevăzut la art.109 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman.

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

avizării, proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.47/2001

pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul

României şi Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2001

la programele comunitare : Întreprinderi mici şi mijlocii, Egalitatea şanselor

între femei şi bărbaţi, SAVE II, Prevenirea SIDA şi a altor câteva boli

contagioase � RO 0009, semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2000, în sfera de

competenţă a comisiei.

Consiliul European, a reiterat importanţa participării la programele

comunitare, ca parte componentă a strategiei consolidate de pre-aderare.

România a manifestat un interes deosebit pentru participarea în anul 2000

la următoarele programe comunitare: Întreprinderi mici şi mijlocii, Egalitatea

şanselor între femei şi bărbaţi, SAVE II, Prevenirea SIDA şi a altor câteva boli

contagioase .

În condiţiile  în care asupra proiectului de lege nu au fost formulate

observaţii, comisia a hotărât în unanimitate avizarea favorabilă, în forma

prezentată de către Senat.

Proiectul Legii drepturilor pacienţilor are ca obiect de reglementare

stabilirea şi protejarea drepturilor pacienţilor, având drept scop creşterea calităţii

serviciilor medicale.

Asistenţa medicală în România se caracterizează, în prezent, prin mari

diferenţe de calitate ale serviciilor medicale acordate. În centrul preocupărilor
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sistemului sanitar trebuie să se situeze pacientul, ca partener activ în elaborarea,

implementarea şi evaluarea politicilor şi programelor de sănătate.

Folosirea tot mai frecventă a termenului de consumator de servicii de

sănătate, în locul celui de pacient, aduce în prim plan puterea şi capacitatea

acestuia de a conştientiza şi a influenţa pozitiv calitatea actului medical.

Preferinţele pacienţilor trebuie să fie direct corelate cu deciziile de ordin

medical. Trebuie promovat un parteneriat medic � pacient care să poată depăşi

cadrul actual, în care se desfăşoară actul medical, spre un model mai bine

informat, cu rezultate calitativ superioare, în limitele resurselor disponibile.

Acest proiect de lege doreşte să contribuie la protejarea unor drepturi

umane fundamentale , la promovarea umanizării asistenţei medicale şi la

susţinerea persoanelor celor mai  vulnerabile : vârstnicii, copiii, bolnavii psihici

şi cei aflaţi în stare foarte gravă.

La baza elaborării prezentului proiect de lege au stat o serie de documente

internaţionale ce au ca temă susţinerea drepturilor pacienţilor:

- Carta Pacientului Spitalizat, adoptată la Luxemburg la 9 mai 1979;

- Convenţia asupra protecţiei individuale cu privire la procesarea

datelor personale, Consiliul Europei nr.108, Strasbourg din 28.01.1981;

- Declararea promovării Drepturilor Pacienţilor în Europa, adoptată

la Amsterdam la 28 martie 1994;

- Citizen Choice an Patiens Rights, document al Organizaţiei

Mondiale a Sănătăţii, 1996.

În schimb, iniţiatorii au omis cel puţin două convenţii care au fost

semnate de România. Este cazul Cartei Sociale Europene � revizuită în 1996 şi,

respectiv, al Convenţiei privind drepturile omului şi biomedicină din 1997, care

face obiectul Legii nr.17/2001.

În aceste condiţii, comisia a propus ca, la dezbaterile pe articole asupra

proiectului de lege, să se aibă în vedere şi prevederile cuprinse în aceste două

convenţii internaţionale la care România este parte.
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Dezbaterile asupra punctelor 3, 4 şi 5 din ordinea de zi au fost amânate

pentru viitoarea şedinţă a comisiei.

Din numărul total al membrilor comisiei (14) au absentat motivat (3),

după cum urmează: doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD),

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

( independent afiliat la Grupul Parlamentar al PSD ) .

p.PREŞEDINTE,

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN
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