
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                          Nr. 28/453/ 19 iunie 2002

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele de 18  şi 19.06.2002   

La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent motivat 1

deputat.

La lucrările comisiei participă ca invitat dl.prof.dr.Radu Deac, secretar

de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei .

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 699/2001).

2. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind

organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor( PL nr.276/2002).

3. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 625/2002).

4. Dezbateri asupra propunerii legislative privind formarea

profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi famaciştilor.

5. Continuarea dezbaterilor  asupra proiectului Legii drepturilor

pacientului.
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În deschiderea lucrărilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei arată că, în conformitate cu art.66 alin.(3) din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, propunerile legislative privind Legea spitalelor ( PL nr.699/2001 şi

respectiv PL nr.625/2002) şi proiectul de Lege privind organizarea, funcţionarea

şi finanţarea spitalelor ( PL nr.276/2002) se examinează în comun, întrucât au

acelaşi obiect de reglementare.

În continuare, comisia a trecut la dezbaterea pe articole a celor 3 iniţiative

legislative.

Art.1.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că, întrucât

spitalele, indiferent de forma de proprietate, funcţionează în folosul public, este

necesar ca la alin.(1) să se introducă sintagma �de utilitate publică�. Această

sintagmă nu contravine legilor juridice. Comisia a votat în unanimitate acest

amendament.

Art.2.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că

prevederile art.3 din proiectul de lege ( PL nr.276/2002) sunt mai clare şi mai

cuprinzătoare şi în consecinţă propune adoptarea acestui articol ca art.2 în lege

şi eliminarea art.2 din PL nr.699/2001 şi a art.12 şi 13 din PL nr.625/2002.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan apreciază că,  propunerea Ministerului Sănătăţii

şi Familiei este mai detailată.

Supus la vot art.3 din proiectul de lege 276/2002 este adoptat în

unanimitate ca art.2 al legii.

Art.3.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că între art.3 din

PL nr.699/2002 şi art.10 din PL nr.276/2002 există câteva diferenţe. Art.3 din

PL nr.699/2002 conţine prevederi suplimentare privind învăţământul medico-

farmaceutic superior , mediu sanitar şi cercetare ştiinţifică , opţional şi în

spitalele private , precum şi desfăşurarea acestor activităţi în spitale pe bază de
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contracte, cu titlu gratuit. Sintagma � cu titlu gratuit� este foarte importantă,

întrucât este esenţial pentru instituţia de învăţământ superior să nu plătească

spitalelor pentru această activitate şi invers, spitalele să nu plătească

învăţământului.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru apreciază că art.10 din PL

nr.276/2002 cuprinde şi spitalele private.

Dl.dep.Gheorghe Popescu arată că prevederile art.10 alin.(5) din PL

276/2002 se referă la criteriile pentru activităţile de învăţământ şi cercetare, pe

care trebuie să le respecte şi spitalele private.

Doamna dep.Iulia Pataki arată că art.3 alin.(1) din PL nr.699/2001

cuprinde şi prevederi privind desfăşurarea acestei activităţi contra cost. Cuvântul

�oneros = pentru bani.� Domnia sa susţine propunerea Ministerului Sănătăţii şi

Familiei.

Dl.prof.dr.Radu Deac susţine varianta Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi

apreciază că învăţământul trebuie să solicite bani de la spitale pentru educaţie.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca la art.3

alin.(4) din PL nr.699/2002 să se elimine cuvântul �oneros�.

Dl.dep.farm.Ion Burnei este de acord cu antevorbitorul său şi propune

adoptarea variantei din PL nr.699/2002.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că în toate ţările,

clinicile universitare aparţin Ministerului Educaţiei şi Cercetării . Trebuie găsită

soluţia cea mai bună ca sănătatea şi învăţământul să nu-şi achite, reciproc,

cheltuielile pentru această activitate.

Dl.prof.dr.Radu Deac apreciază că nu trebuie să existe gratuităţi.

Activitatea de învăţământ şi cercetare trebuie să se desfăşoare pe bază de

contracte.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune eliminarea din

cuprinsul art.3 alin.(4) din PL 699/2001 a sintagmei � cu titlu gratuit�.
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Doamna dep.Iulia Pataki apreciază că prevederile din proiectul de lege

( PL nr.276/2002) sunt generale, pentru toate spitalele, în consecinţă este pentru

această propunere.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan este de acord cu antevorbiroul său. În plus, arată

că propunerile sindicatelor de la alin.(6) al art.10 din proiectul de lege nu fac

obiectul legii, deoarece se referă la drepturile pacientului. Propune respingerea

acestei propuneri.

Supus la vot art.3 din PL nr.699/2001 este respins, comisia adoptând în

unanimitate art.10 din proiectul de lege ( PL nr.276/2002) ca art.3 în lege.

Art.9 din PL nr.625/2002 şi amendamentul domnului dep.Mohora pentru

art. 10 alin.(7) este respins.

Art.4.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune să se facă un

mixaj între art.4 din PL nr.699/2002 şi art.8 din PL nr.276/2002 deoarece conţin

prevederi asemănătoare care se referă la răspunderea din culpa medicală.

Domnia sa apreciază că răspunderea individuală pentru culpa medicală este

foarte importantă.

Doamna dep.Iulia Pataki apreciază că varianta din PL nr.699/2001 este

mai bună, întrucât esenţa este �răspunderea solidară�. Spitalul trebuie să

răspundă solidar cu medicul, iar ulterior să recupereze paguba materială de la

acesta.

Dl.dep.Gheorghe Popescu nu este de acord cu antevorbitorul său şi

subliniază că răspunderea pentru culpa medicală aparţine exclusiv medicului.

Domnia sa este de acord cu varianta propusă în proiectul de lege 276/2002.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  arată că varianta din proiectul de lege este mai

bună, deoarece diferenţiază răspunderea individuală din culpa medicală faţă de

celelalte prejudicii aduse pacientului.

Dl.dep.farm.Ion Burnei susţine afirmaţiile antevorbitorului său şi

subliniază că agreează varianta art.8 din proiectul de lege.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că în discuţie sunt

2 aspecte şi anume răspunderea spitalului pentru anumite culpe ( de ex. pentru

faptul că se tolerează în spital un medic care nu este competent trebuie

sancţionat alături de medic şi spitalul ) şi răspunderea individuală pentru culpa

medicală.

Domnia sa propune ca să se completeze art.4 din PL 699/2001 cu

sintagma � pentru culpa cauzată de medic răspunderea este individuală�.

Dl.dep.Petre Naidin apreciază că trebuie stabilite prejudiciile pentru care

răspunde spitalul. Consideră că propunerea Ministerului Sănătăţii şi Familiei

este mai clară şi propune înlocuirea sintagmei � pentru nerespectarea

prevederilor art.7� din art.8 a PL 276/2002 cu sintagma � nerespectarea

condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi prevenire a infecţiilor nosocomiale,

conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei .�

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că problema

infecţiilor nosocomiale este una complexă, întrucât este vorba de toate infecţiile

spitaliceşti. În o serie de cazuri, ca de exemplu pentru infestarea cu agenţi

microbieni a blocului operator din cauza utilizării unui instrumentar sterilizat

necorespunzător de un asistent medical sau infestarea unei secţii din cauza unui

vizitator este nedrept şi periculos să sancţionezi spitalul.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan consideră că aceste situaţii pot fi evitate prin o

bună organizare administrativă. Domnia sa subliniază că prejudiciile

�administrative� sunt răspunderea spitalului, iar culpa medicală este răspunderea

medicului care este stabilită în primul rând de Colegiul Medicilor din România .

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan propune ca art.8 din PL 276/2002 să se completeze cu

obligativitatea medicului de a avea mallpraxis. De asemenea, propune ca în final

textul să se completeze cu  sintagma �sau solidară, după caz.�

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru nu este de acord cu sintagma

� sau solidară� întrucât medicul are obligatoriu mallpraxis şi poate plăti

prejudiciul creat pacientului.
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Doamna dep.Iulia Pataki apreciază că solidaritatea este necesară şi îşi

exprimă dorinţa de a susţine acest amendament în plen.

Supus la vot art.8 din proiectul de lege ( PL nr.276/2002) amendat cu

propunerea dl.dep.Petre Naidin este adoptat cu 8 voturi pentru şi 3 împotrivă, ca

art.4 în lege.

Supuse la vot art.4 din PL nr.699/2002 şi amendamentele federaţiilor

sindicale sunt respinse în unanimitate.

Art.5.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca art.5

alin.(1) din proiectul de lege ( PL 276/2002) să fie adoptat în forma prezentată

iar alin.(2) să se completeze la final cu sintagma �şi este obligat să colaboreze şi

să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor� ( text preluat din art.19

din PL 625/2002)

De asemenea propune ca ultimul alineat al art.19 din PL 625/2002 să

devină alin.(3) în următoarea formulare: �Cheltuielile efectuate de unităţile

spitaliceşti, în cazurile menţionate la alin.(2) se rambursează de către stat prin

hotărâre de Guvern, în termen de maxim 30 de zile de la data încetării cauzei ce

le-a generat.�

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan este de acord cu acest amendament întrucât

stabileşte cine plăteşte cheltuielile spitalelor în caz de dezastru, războaie etc.

Doamna dep.Iulia Pataki arată că aceste cheltuieli se plătesc din fondul

de rezervă a spitalului.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că plata acestor

cheltuieli este obligatorie întrucât spitalele în situaţii în care nu ar primi aceste

sume ar intra în faliment.

Supuse la vot cele 2 amendamente propuse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei au fost adoptate în unanimitate.

În această situaţie art.6 şi 7 din PL nr.625/2002 care au prevederi

asemănătoare au fost eliminate.
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Art.6.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus ca art.14

alin.(1) � pct.II din proiectul de lege ( PL 276/2002) să devină  art.6 alin.(1) în

lege iar art.17 alin.(1), (2), (3) din acelaşi proiect de lege să devină art.6 alin.(2),

(3) şi (4) în lege.

De asemenea a propus ca art.16 alin.(1), art.10 alin.(4), art.14 alin.(1) pct.I

şi art.9 din PL 276/2002 să devină art.6 alin.(5), (6), (7) şi (8) .

În continuare, propune ca art.14 alin.(1) partea II din proiectul de lege să

devină art.6 alin.(9).

Doamna dep.Iulia Pataki propune ca art.14 alin.(1)pct.IV devenit art.6

alin.(9) să se reformuleze astfel:

�IV. Regimul juridic al proprietăţii în :

a) spitale publice � spitale proprietate publică sau privată a statului

sau a unităţilor administrativ-teritoriale, organizate ca instituţii publice;

b) spitale private � spitale proprietate privată a persoanelor juridice de

drept privat sau a persoanelor fizice;

c) spitale mixte.

V. Mod de finanţare:

a) spitale cu finanţare din fonduri publice şi din fonduri private;

b) spitale cu finanţare din fonduri private;

c) spitale mixte.�

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş arată că din punct de vedere juridic, există

proprietatea publică a statului în care intră şi proprietăţile consiliilor judeţene

sau locale şi proprietatea privată a statului. De asemenea există proprietatea

privată a persoanelor fizice sau juridice. Din punct de vedere a surselor

financiare, domnia sa consideră că atât spitalele publice cât şi cele private

trebuie să fie finanţate atât public cât şi privat.

Domnia sa apreciază că art.14 alin.(1) din proiectul de lege 276/2002

este corect.
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Doamna dep.Iulia Pataki apreciază că finanţarea mixtă a spitalelor e

posibilă, argumentând acest fapt prin următorul exemplu: deoarece un consiliu

local care are în proprietate un spital nu poate să-l susţină financiar, are dreptul

să se încheie contract cu o persoană juridică sau fizică privată şi, în consecinţă,

fiecare finanţator să deţină în proprietate un procent din spital.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată că în această situaţie numai finanţarea

este mixtă, deoarece proprietatea publică poate fi vândută chiar fie şi numai

parţial prin hotărâre de Guvern.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că sunt 2 aspecte

: proprietatea care este publică sau privată , însă nu mixtă şi finanţarea care

poate fi de stat, privată sau mixtă.

Dl.prof.dr.Radu Deac arată că aspectul referitor la spitalele care sunt în

proprietate publică este unul foarte complex, întrucât, în prezent, Ministerul

Sănătăţii şi Familiei nu a reuşit să aibă o evidenţă clară a acestora. În această

situaţie se găseşte şi Spitalul Ellias, care are documente numai pentru 14.000 m2

din 36.000m2. Ministerul Sănătăţii şi Familiei doreşte să introducă privatizarea

în sănătate, dar în prezent nu poate vinde spitale deoarece nu cunoaşte regimul

juridic al acestora. Aceiaşi situaţie se întâlneşte şi la cabinetele medicale.

Întrucât regimul proprietăţii în sistemul sanitar este foarte confuz se aşteaptă ca

acest aspect să fie lămurit de justiţie.

Domnia sa apreciază că, întrucât Legea nr.213/2000 nu este foarte clară,

sintagma �spitale mixte� poate fi înlocuită cu �spitale publice şi private�.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş arată că nu se poate ca un spital să fie în acelaşi

timp şi public şi privat ( mixt). Consiliile locale trebuie să facă inventarierea

regimului de proprietate a spitalelor şi să o înainteze Ministerului Sănătăţii şi

Familiei pentru centralizare şi ulterior pentru clarificare.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru consideră că această clasificare a

spitalelor nu este una reuşită şi doreşte să cunoască ce a stat la baza acestei

clasificări.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că trebuie

delimitat regimul de proprietate ( care este de 2 feluri : proprietate publică ce

cuprinde ambele aspecte, privat şi de stat şi privată), de modul de finanţare

( care este de stat, privat şi mixt ( atât pentru spitalele publice cât şi private).

Domnia sa propune amânarea votului asupra acestui alineat până la

consultarea unui jurist.

Având în vedere că în afara art.14 alin.I pct.4, celelalte amendamente au

fost votate, art.5 din PL 699/2001, art.3, 5, 8 şi 25 din PL 625/2002 şi

propunerile sindicatelor au fost respinse.

Art.7.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca art.15

alin.(1) din proiectul de lege 276/2002 să devină art.7 în lege.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş propune eliminarea lit.f) art.15 alin.(1) care

defineşte spitalele interjudeţene, deoarece conform Legii nr.145/1997 a

asigurărilor de sănătate, un bolnav se poate trata la orice spital din ţară.

O altă propunere pe care o face domnia sa se referă la spitalele clinice

care trebuie să fie numite spitale de interes naţional.

În consecinţă, domnia sa propune ca spitalele să se clasifice în :

- spitale de interes naţional ( spitale clinice);

- spitale judeţene;

- spitale municipale;

- spitale comunale.

Doamna dep.Constanţa Popa este de acord cu antevorbitorul său, în

sensul că spitalele interjudeţene trebuie desfiinţate, acestea fiind ineficiente.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  subliniază faptul că

spitalele interjudeţene au o dotare mai bună ( cu aparatura medicală) faţă de

spitalele judeţene. În plus beneficiază de o finanţare superioară faţă de spitalele

judeţene.
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Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei nu este de acord ca toate spitalele clinice să

devină spitale de interes naţional, întrucât acestea sunt numai în Bucureşti.

Totodată propune eliminarea din textul legii a prevederilor care se referă la

spitalele interjudeţene.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că spitale clinice

se găsesc şi în ţară ( ex.la Cluj). Referitor la spitalele judeţene domnia sa arată

că dotarea cu aparatură medicală şi calitatea actului medical e diferită, motiv

pentru care spitalele interjudeţene sunt necesare. Totodată sunt unele spitale

interjudeţene, precum cel din Sighet care acordă asistenţă medicală de calitate şi

care prin noua clasificare propusă de dl.dep.dr.Liviu Dragoş va deveni spital

orăşenesc, ceea ce nu este corect.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru apreciază că introducerea în

clasificarea spitalelor a acestor spitale interjudeţene obligă derularea unor

proceduri de trimitere a bolnavului, în limite foarte stricte; de exemplu un

bolnav din Tulcea trebuie trimis obligatoriu la spitalul interjudeţean de la Brăila.

Doamna dep.Iulia Pataki consideră necesare spitalele interjudeţene şi în

acest sens exemplifică cu spitalul TBC � Baia Mare, singurul spital specializat

în această parte a ţării.

Dl.prof.dr.Radu Deac arată că această lege s-a dorit a fi baza teoretică a

reformei sanitare. Clasificarea propusă de Ministerul Sănătăţii şi Familiei în PL

276/2002 are consecinţe favorabile în ceea ce priveşte finanţarea. Denumirea de

spital interjudeţean corespunde practicii actuale; aceste spitale deservesc, în

prezent, mai multe judeţe şi au o finanţare mai bună.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş arată că menţinerea în textul legii a spitalelor

interjudeţene este în defavoarea spitalelor judeţene deoarece în această situaţie,

numai câteva spitale aflate pe tzeritoriu a unui număr mic de judeţe vor dispune

de o suplimentare financiară, iar restul spitalelor judeţene vor intra în faliment.

Domnia sa consideră că trebuie dată o şansă şi spitalelor judeţene. În plus sunt

spitale judeţene care au în structura lor toate secţiile ( de ex. secţie de
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neurochirurgie). Dl.dep.dr.Liviu Dragoş subliniază că împărţirea administrativ

teritorială a spitalelor nu se justifică.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan apreciază că, în prezent, spitalele interjudeţene

sunt necesare pentru că în cadrul acestora se asigură asistenţă medicală profilată

pe anumite specialităţi ( tuberculoză, boli infecţioase, psihiatrice) pentru

populaţia din mai multe judeţe învecinate. Pe viitor aceste spitale vor dispare,

numărul de cazuri afectate de aceste boli, într-o ţară civilizată,cum dorim să

devină România, va scădea simţitor. În continuare, domnia sa consideră că

spitalele comunale, care în prezent sunt în număr de aproximativ 60, sunt

ineficiente şi trebuie desfiinţate. Referitor la definirea spitalelor clinice

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  agreează propunerea Ministerului Sănătăţii şi Familiei

din PL 276/2002.

Dl.dep.farm.Ion Burnei arată că a existat intenţia de a desfiinţa spitalele

comunale, însă s-a renunţat întrucât desfiinţarea lor ar fi creat multe probleme.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru arată că sunt spitale comunale,

precum cel din comuna Domneşti ( Argeş) , care are în structură toate secţiile şi

deserveşte 6 � 7 comune. Domnia sa nu este pentru desfiinţarea acestora.

Dl.prof.dr.Radu Deac arată că Ministerul Sănătăţii şi Familiei , în prezent,

poartă discuţii cu Ministerul Administraţiei Publice pentru trecerea acestor

spitale la consiliile locale , care vor decide după necesităţi. Există comune în

care spitalele nu au medici, ceea ce conduce la imposibilitatea de a fi finanţate,

deoarece numai medicii au dreptul de a încheia contracte de servicii medicale cu

casele de asigurări de sănătate.

Doamna dep.dr.Ana Florea apreciază că dacă spitalele comunale nu sunt

eficiente se autodesfiinţează.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  consideră că spitalele

interjudeţene trebuie să existe, întrucât acestea asigură asistenţă medicală de

specialitate ( tuberculoză, psihiatrie etc.) pentru mai multe judeţe. În comparaţie
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cu acestea, spitalele judeţene deservesc numai un judeţ. În consecinţă este

justificată şi finanţarea diferenţiată a acestor 2 categorii de spitale.

Referitor la spitalele comunale domnia sa apreciază că şi acestea sunt

necesare, întrucât sunt unele foarte bune care asigură asistenţa medicală pentru

populaţia din mai multe comune. În plus prin procesul de autorizare şi acreditare

unele dintre acestea se vor desfiinţa automat.

Supus la vot amendamentul de menţinere în textul legii a spitalelor

interjudeţene  este votat în unanimitate.

Doamna dep.Iulia Pataki propune introducerea în art.7 din lege a

definiţiei spitalul judeţean prin preluare din art. 17 alin.(1) din proiectul de lege

276/2002.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan propune ca la acelaşi articol să se introducă o

nouă literă ca lit.m) cu următorul conţinut � centrele de diagnostic şi tratament

cu paturi, pentru spitalizare de o zi, sunt asimilate spitalelor.�

Aceste amendamente sunt votate în unanimitate. Propunerile sindicatelor

şi amendamentul domnului dep.Mohora sunt respinse de către comisie.

Art.8.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ca art.19 din PL

276/2002 să devină art.8 în lege şi să se formuleze astfel:

�Formele de spitalizare sunt:

a) spitalizare continuă;

b) spitalizare de o zi.�

Supus la vot amendamentul este votat în unanimitate .

În consecinţă art.6 din PL 699/2002 care are acelaşi obiect de

reglementare este eliminat.

Art.9.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca art.9 din

lege să cuprindă prevederile art.7 din PL 699/2002 şi a art.14 alin.(2) din PL

276/2002. Acest amendament este votat în unanimitate.
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În consecinţă art.14 şi art.15 din PL 625/2002 sunt eliminate.

Art.10.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca art.8 din PL

699/2002 să devină art.10 în lege. Acest articol cuprinde prevederi privind

acreditarea spitalelor. Aşa cum arată domnia sa procesul de acreditare are

experienţă în România prin modelul întâlnit în învăţământ unde, după înfiinţarea

nejustificat a unui număr mare de instituţii de învăţământ superior, s-a înfiinţat

Comisia Naţională de Acreditare şi Evaluare din Învăţământ care a făcut ordine

în acest domeniu. În sensul celor mai sus menţionate, domnia sa arată că este

necesar ca acreditarea spitalelor să se facă de Comisia Naţională de Acreditare a

Spitalelor care trebuie să fie independentă şi autonomă. În sistemul sanitar din

alte ţări funcţionează asemenea comisii, care sunt afiliate la Asociaţia

Internaţională de Acreditare cu sediul în Hong Kong.

Dl.dep.farm.Ion Burnei agreează propunerea făcută, subliniind că prin

înfiinţarea acestei comisii independente autonome se elimină orice ingerinţă

politică şi în plus se creează transparenţă.

Doamna dep.Constanţa Popa apreciază că propunerea făcută la art.8 din

PL 699/2001 este corectă. Domnia sa propune ca la alin.(2) care prevede că

scopul acreditării este acela � de a garanta că spitalele funcţionează la

standardele stabilite privind serviciile medicale� să se adauge şi sintagma �şi

conexe actului medical.�

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan nu este de acord cu înfiinţarea Comisiei

Naţionale de Acreditare a Spitalelor ca instituţie autonomă şi independentă,

întrucât necesită cheltuieli în plus care nu pot fi susţinute de stat. În propunerea

Ministerului Sănătăţii şi Familiei de la art.21 din PL 276/2002 această comisie

este subordonată Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi în consecinţă poate folosi

toată logistica Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cheltuielile fiind mult  mai

mici.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că în toate ţările

civilizate funcţionează o astfel de comisie independentă, autonomă ( ex.Franţa,

Olanda). Domnia sa propune ca în alin.(2) să se introducă sintagma � standarde

stabilite de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei , în condiţiile prezentei legi.�

Comisia este de acord cu acest amendament.

Referitor la componenţa comisiei prevăzută la art.8 alin.(4) din PL

699/2001, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca aceasta

să cuprindă 12 membri.

Dl.dep.farm.Ion Burnei propune un număr de 11 membri ai Comisiei.

Doamna dep.Iulia Pataki apreciază că în componenţa acesteia trebuie să

intre şi un reprezentant al Autorităţii pentru Protecţia Consumatorului.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei susţinut de

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei nu sunt de acord cu propunerea antevorbitorului.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru arată că în România nu există

Asociaţia Spitalelor şi ca urmare reprezentantul acesteia din componenţa

comisiei să fie eliminat.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că în România

funcţionează 2 asociaţii a spitalelor , una dintre ele fiind afiliată la Asociaţia

Internaţională a Spitalelor.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru doreşte să cunoască dacă

reprezentantul Parlamentului este numit de şefii comisiilor de sănătate sau se

depun candidaturi; cine sunt reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi Familiei ?

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că, în mod

normal, reprezentantul Parlamentului nu este preşedintele comisiei sau un

membru care deţine  funcţii. De asemenea, Ministerul Sănătăţii şi Familiei are

libertatea de a-şi desemna reprezentantul.

Dl.prof.dr.Radu Deac arată că propunerea Ministerului Sănătăţii şi

Familiei ( art.21 alin.(4)) din PL 276/2002 este corectă deoarece cuprinde mai

mulţi specialişti, comisia fiind specifică sectorului sanitar.
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În plus, domnia sa consideră că nu este necesar ca în lege să se prevadă că

această comisie este sub controlul Parlamentului, întrucât acesta are  toate

pârghiile de control.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca numărul

reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi ai Parlamentului în comisie

să fie mărit la 4 membri.

Doamna dep.Iulia Pataki apreciază că 2 membri din fiecare organism

( Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Parlament) sunt suficienţi.

Comisia a votat cu 5 voturi pentru şi 4 contra propunerea doamnei

dep.Iulia Pataki.

Supus la vot art.8 din PL 699/2001 este adoptat cu 8 voturi pentru şi 2

împotrivă.

În consecinţă art.21 din PL 276/2002, art.64 din PL 625/2002 şi

propunerile federaţiilor sindicale sunt respinse.

Art.11.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca art.9 din PL

699/2002 şi art.15 alin.(2) şi (3) şi art.21 alin.(5)  din PL 276/2002 să devină

art.11.

Dl.dep.Gheorghe Popescu propune eliminarea art.9 din PL 699/2002 şi

adoptarea numai a art.15 din PL 276/2002 care se referă la centrele de excelenţă.

Amendamentul domnului dep.Gheorghe Popescu este adoptat în

unanimitate.

Doamna dep.Iulia Pataki propune ca la art.15 alin.(3) să se elimine

sintagma � din fondul de asigurări de sănătate� deoarece casele de asigurări de

sănătate fac o discriminare prin acordarea unor sume suplimentare centrelor de

excelenţă.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este împotriva

eliminării, subliniind că centrele de excelenţă au un nivel de tehnicitate mai

mare şi ca urmare au nevoie de o finanţare suplimentară.
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Dl.dep.farm.Ion Burnei consideră că în această situaţie se face

discriminare în defavoarea populaţiei.

Dl.dep.Gheorghe Popesscu este pentru acordarea acestor sume

suplimentare apreciind că numai aşa se pot obţine rezultate foarte bune în aceste

centre.

Doamna dep.dr.Ana Florea susţine afirmaţia antevorbitorului său.

Dl.dep.farm.Ion Burnei arată că fondul de asigurări de sănătate trebuie

folosit pentru medicina de masă, nu pentru excepţii.

Dl.prof.dr.Radu Deac arată că centrele de excelenţă au o activitate

deosebită. Stimularea financiară conduce la rezolvarea unor cazuri de bolnavi în

ţară, fără a mai fi nevoie ca acesta să plece în străinătate ( ex.transplanturi). Ca

urmare , în opinia domniei sale trebuie să se sprijine medicina de performanţă.

Doamna dep.Iulia Pataki arată că afirmaţiile antevorbitorului său au

convins-o şi ca urmare îşi retrage amendamentul.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca art.11,

art.67, 68,69  şi art.70 din PL 625/2002 şi art.21 alin.(5) din PL 699/2001 care

sunt o completare a modului cum se stabilesc centrele de excelenţă să fie

adoptate în cadrul art.11 din lege.

Supuse la vot art.15 alin.(2) şi (3) şi art.21 alin.(5) din PL 276/2002,

art.11, 67, 68, 69, 70 din PL 625/2002 şi art.21 alin.(5) din PL 699/2001 sunt

adoptate în unanimitate ca art.11 în lege.

Comisia votează şi acest amendament.

În consecinţă art.65 şi 66 din PL 625/2002 se elimină.

Continuarea dezbaterilor asupra celor 3 iniţiative legislative se va relua, la

următoarea şedinţă a comisiei.

Dezbaterile asupra punctelor 4 şi 5 din ordinea de zi au fost amânate, de

asemenea, pentru viitoarea şedinţă a comisiei.
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Comisia a stabilit data şi modul de desfăşurare al şedinţelor de comisie

din perioada vacanţei parlamentare şi a mai dezbătut şi alte probleme privind

activitatea curentă.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM   
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