
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/661/ 20 noiembrie 2002   

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele de 19 şi 20.11.2002   

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

deputat.

La lucrările comisiei din ziua de 19.11.2002 a participat ca invitat

dl.dep.Alexandru Sassu (Grupul Parlamentar al PD ).

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

preşedintele comisiei .

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

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.111/1996  privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor

nucleare  (PL 549/2002).

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2002 cu privire la rectificarea

bugetului de stat pe anul 2002.

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2002 cu privire la rectificarea

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002.
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4. Dezbateri asupra textului art.26 din proiectul Legii drepturilor

pacientului, text retrimis la comisie, în urma hotărârii Plenului Camerei

Deputaţilor,  în vederea întocmirii unui raport suplimentar.

La primul punct al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere proiectul de

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1996  privind desfăşurarea

în siguranţă a activităţilor nucleare  (PL 549/2002).

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

nr.111/1996 a fost modificată şi completată atât  în 1998, prin Legea nr.16/1998

cât şi în anul 2000 prin Legea nr.384/2001. Cu toate acestea, legea evidenţiază o

serie de imperfecţiuni şi neconcordanţe privind atribuţiile şi responsabilităţile

organismelor guvernamentale, precum şi necorelări cu reglementările şi

recomandările internaţionale şi cu angajamentele internaţionale asumate ulterior

de România, fapt ce impune modificarea şi completarea acesteia.

Astfel:

Directiva 96/29/EURATOM prevede ca în zonele radiologice să-şi

desfăşoare activitatea numai personal expus profesional. Aceasta  impune ca

personalul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, care prin

natura activităţii desfăşurate intra în zone radiologice, să aibă statutul de

personal expus profesional, lucru realizat de altfel în Europa pentru toate

organismele de reglementare, cu excepţia cazului României.

Recomandările Misiunii de Evaluare pentru Organismele de

Reglementare  a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică , ca şi

angajamentele asumate de România prin semnarea Convenţiei privind

Securitatea Nucleară, ratificată prin Legea nr.43/1995 ce a intrat în vigoare pe

data de 24 octombrie 1996, prevăd întărirea organismului de reglementare, prin

stabilirea unei organizaţii de suport tehnic pentru organismul de reglementare şi

prin asigurarea condiţiilor angajării de personal competent. Din aceste motive,

legea prevede posibilitatea înfiinţării de organizaţii de suport tehnic pentru
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Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, precum şi

posibilitatea acordării de stimulente pentru angajaţii acestei comisii, în condiţiile

prevăzute de Legea nr.40/1991.

Directiva 92/3 EURATOM reglementează activităţile de import, export şi

tranzit al deşeurilor radioactive. Prevederile actuale ale legii interzic nu numai

importul dar şi tranzitul deşeurilor radioactive, ceea ce nu este acceptabil pentru

Uniunea Europeană.

Situaţiile întâlnite în aplicarea legii demonstrează necesitatea introducerii

unor prevederi în sensul întăririi atribuţiilor inspectorilor Comisiei Naţionale

pentru Controlul Activităţilor Nucleare, pentru a putea opri desfăşurarea

activităţilor cu risc sau a celor neautorizate.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că pentru prevenirea ocupării funcţiilor cu

responsabilităţi în domeniul nuclear de către persoane cu probleme psihice, se

impune ca legea să prevadă obligativitatea ca persoanele care lucrează în

domeniul nuclear să aibă o stare de sănătate psihică şi fizică adecvată.

De asemenea este necesară sancţionarea penală a situaţiilor de dezafectare

neautorizată a instalaţiilor nucleare şi a surselor de radiaţii, sau încetarea

neautorizată a activităţilor nucleare, deoarece situaţiile respective pot duce la

contaminări radioactive ale lucrătorilor, populaţiei, mediului şi proprietăţii, sau

la iradieri produse de surse scăpate de sub control.

Pentru faptele care prezintă un impact asupra protecţiei radiologice a

populaţiei şi a mediului sunt necesare sancţiuni.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru arată că art.9 cuprinde prevederi

privind obţinerea avizului medical specific, ca o condiţie prealabilă eliberării

permisului de exercitare a personalului care desfăşoară astfel de activităţi. În

continuare, domnia sa apreciază ca absolut necesare prevederile art.45 prin care

se pedepseşte cu închisoarea ameninţarea unei persoane sau colectivităţi prin

răspândirea de materiale radioactive de natură să pună în pericol sănătatea

oamenilor.
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Doamna dep.Iulia Pataki apreciază că obţinerea avizului medical

specific, în baza reglementărilor emise de Ministerul Sănătăţii şi Familiei este

necesar deoarece este vorba  de siguranţa naţională. În acelaşi timp,

particularizarea infracţiunilor din proiectul de lege este justificată de pericolul

social deosebit al actelor de terorism nuclear. Domnia sa propune acordarea

avizului favorabil asupra proiectului de lege.

Dl.dep.Petre Naidin susţine propunerea doamnei dep.Iulia Pataki,

subliniind că proiectul de lege este foarte tehnic şi ca urmare, comisia nu trebuie

să facă modificări de fond.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că în proiectul de lege au fost operate

toate observaţiile Consiliului Legislativ. Domnia sa a supus la vot, iar comisia a

votat în unanimitate acordarea avizului favorabil, fără modificări, asupra

proiectului de lege.

La punctul doi al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere şi avizare

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.144/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată în cadrul cheltuielilor bugetului de stat,

ca urmare a execuţiei pe primele 9 luni ale anului 2002 se estimează că s-au

realizat o serie de economii la o serie de ordonatori principali de credite, care

s-au prevăzut a fi redistribuite unor ministere, printre care şi Ministerul Sănătăţii

şi Familiei care a primit 290,0 miliarde lei, reprezentând plata drepturilor

acordate persoanelor cu handicap.

Concomitent cu rectificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului

Ministerului Sănătăţii şi Familiei s-a prevăzut şi modificarea bugetului Fondului

de asigurări sociale de sănătate care s-a majorat cu suma de 300,0 miliarde lei.

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

condiţiile de austeritate ale sistemului sanitar, în prezent se manifestă cu

pregnanţă un blocaj financiar, ca rezultat al marilor datorii înregistrate de către
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spitale la plata furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi materiale

sanitare. În consecinţă, domnia sa a propus suplimentarea atât a veniturilor

Fondului de asigurări de sănătate cu 9.939,0 miliarde lei cât  şi a cheltuielilor

pentru servicii medicale şi medicamente cu suma de 12.400,0 miliarde lei. Sursa

de finanţare a acestei majorări trebuie să o reprezinte colectarea integrală a

contribuţiilor asiguraţilor, înregistrarea şi folosirea creanţelor şi redistribuirea

excedentului la Capitolul �Cheltuieli pentru servicii medicale şi medicamente�.

În continuare, domnia sa arată că, în perioada 1999 � 2002 bugetul

Fondului  de asigurări sociale de sănătate a înregistrat, în permanenţă, mari

excedente, care au fost redirecţionate şi deturnate de la scopul pentru care au

fost colectate şi anume asigurarea sănătăţii populaţiei. Numai din creanţe s-au

obţinut 20.000 miliarde lei care nu au fost înregistrate şi folosite de sistemul

sanitar. Acest fapt s-a datorat lipsei unui cadru legislativ care să reglementeze

autonomia financiară reală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a

principiului simetriei venituri = cheltuieli prin care banii colectaţi de la asiguraţi

să se întoarcă, în totalitate, la aceştia prin furnizarea de servicii medicale şi

medicamente.

În luna septembrie 2002 casele de asigurări de sănătate înregistrau

datorii la serviciile medicale şi medicamente în sumă de 12.944,1 miliarde lei. În

urma rectificării bugetului de stat pe anul 2002, ca urmare a adoptării

Ordonanţei Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe

anul 2002, s-a aprobat o majorare a cheltuielilor pentru servicii medicale şi

medicamente de 500 miliarde lei, sumă total insuficientă pentru achitarea

acestor datorii cu toate că, la acel moment, comisia a solicitat prin avizul său o

majorare a cheltuielilor cu 4.206,2 miliarde lei.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că anexa nr.8 � Bugetul Fondului de

asigurări de sănătate prevede la Capitolul �Servicii medicale şi medicamente�

suplimentarea cheltuielilor cu 830,0 miliarde lei, bani rezultaţi din reducerea
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cheltuielilor de administrare a fondului cu 530,0 miliarde lei şi suplimentarea

veniturilor totale cu 300,0 miliarde lei.

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

12.400 miliarde lei este reală.

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

cifră a fost estimată de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , care a

înaintat comisiei un material informativ.

Dl.dep.farm.Ion Burnei arată că suplimentarea Fondului de asigurări de

sănătate este în valoare totală de 1.100,0 miliarde lei, din care 500,0 miliarde lei

reprezintă reducerea cheltuielilor de administrare a fondului, 300,0 miliarde lei

transferuri şi 300,0 miliarde lei influenţe.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că această sumă de 1.100,0 miliarde lei

reprezintă suma totală rezultată din suplimentarea scriptic a bugetului

Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Fondului asigurărilor sociale de sănătate ,

însă cifrele reale ( care reprezintă influenţe) sunt 290,0 miliarde lei pentru

bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi 300,0 miliarde lei pentru Fondul

asigurărilor sociale de sănătate . Suma de 290,0 miliarde lei la bugetul

Ministerului Sănătăţii şi Familiei rezultă din scăderea rambursării datoriei

externe.

Dl.dep.farm.Ion Burnei arată că, în prezent, spitalele au datorii de 7.300

miliarde lei pentru medicamente. Dacă nu se suplimentează Capitolul �Servicii

medicale şi medicamente� cu suma corespunzătoare pentru a acoperi aceste

datorii, furnizorii de medicamente vor intra în blocaj. Domnia sa este de acord

cu propunerea făcută de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  a supus la vot,

amendamentul care a fost  adoptat, în unanimitate, în următoarea formulare:
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- miliarde lei �

Program 2002 Influenţe
+/-

Propuneri
rectificare

1. Venituri totale 50.863,2 9.939,0 60.802,2
2. Cheltuieli totale
           din care:
- cheltuieli
pentru servicii
medicale şi
medicamente
- cheltuieli de
administrare
a fondului

48.296,4

46.906,3

1.390,1

11.870,0

12.400,0

- 530,0

60.166,4

59.306.3

860,1

3. Fond rezervă 635,8 - 635,8
4. Excedent 1.931,0 - 1.931,0 0

Aşa cum arată domnia sa , din datele de mai sus rezultă că rectificarea

bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate se efectuează prin

majorarea veniturilor cu suma de 9.939,0 miliarde lei, reducerea

excedentului cu 1.931,0 miliarde lei şi a cheltuielilor de administrare a

fondului cu suma de 530,0 miliarde lei, precum şi suplimentarea cheltuielilor

totale cu suma de 11.870,0 miliarde lei.. Suma de 12.400,0 miliarde lei , cu

care se suplimentează cheltuielile pentru servicii medicale şi medicamente,

rezultă din însumarea sumei propuse pentru majorarea Veniturilor totale ( în

valoare de 9.939,0 miliarde lei ) cu valoarea excedentului programat pe 2002 (

1.931,0 miliarde lei), la care se adaugă un transfer de 530,0 miliarde lei provenit

de la cheltuielile pentru administrarea fondului.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a supus la vot,

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.144/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002 care a fost

avizat favorabil,  numai cu condiţia acceptării amendamentului adoptat de

comisie.
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La punctul 3 al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere şi avizare

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

145/2002 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul

2002.

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

rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetului asigurărilor

pentru şomaj pe anul 2002, ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluţia

indicatorilor macroeconomici, a actelor normative adoptate în anul 2002 cu

influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare, precum şi a altor cauze

justificate, arată următoarele:

În cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat se prevede menţinerea

echilibrului bugetar în condiţiile diminuării veniturilor şi cheltuielilor, anulării

fondului de rezervă şi acordării unei subvenţii de la bugetul de stat.

În cazul veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat s-a avut în vedere

reducerea veniturilor totale cu suma de 4.781,0 miliarde lei, provenind din:

- diminuarea cu 5.523,6 miliarde lei a veniturilor fiscale şi cu 1.785,4

miliarde lei a veniturilor nefiscale ca urmare a realizărilor înregistrate pe primele

9 luni ale anului şi evoluţiei lunare prognozate până la finele anului;

- acordarea , pentru menţinerea echilibrului bugetului asigurărilor

sociale de stat, a unui transfer de la bugetul de stat, sub forma de subvenţie în

suma de 2.528,0 miliarde lei.

În cazul cheltuielilor, acestea au fost diminuate pe total cu 3.785,2

miliarde lei, pe seama:

- reducerii cheltuielilor cu 4.120,2 miliarde lei la titlul �Transferuri�,

din care 2.335,0 miliarde lei la pensii de asigurări sociale, 1.374,8 miliarde lei la

concediul plătit pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, 329,4

miliarde lei la indemnizaţii  pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor

şi altele;
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- majorării cu 335,0 miliarde lei a sumelor aferente plăţii dobânzilor

la împrumuturile acordate de trezorerie pentru acoperirea deficitelor temporare

înregistrate la bugetul asigurărilor sociale de stat.

În cadrul bugetului asigurărilor pentru şomaj, ca urmare a realizărilor

înregistrate pe primele trei trimestre ale anului în curs şi a prognozei până la

finele anului, se prevede ca, pe toal, veniturile să nu se modifice, iar cheltuielile

să se diminueze cu suma de 807,1 miliarde lei, conducând la majorarea cu

aceeaşi sumă a excedentului la finele anului.

Ca urmare, veniturile urmează să se modifice, în structură, după cum

urmează:

- diminuarea contribuţiilor de la persoanele juridice şi fizice cu 150,0

miliarde lei şi a donaţiilor cu 200,0 miliarde lei;

- majorarea încasărilor din rambursarea împrumuturilor acordate

pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii cu 350,0

miliarde lei.

În cazul cheltuielilor, se prevede pe total, o diminuare cu 807,1 miliarde

lei, astfel:

- reducerea cu 576,5 miliarde lei a cheltuielilor de la titlul

�Transferuri� din care, 404,9 miliarde lei a transferurilor neconsolidabile şi

171,6 miliarde lei a transferurilor consolidabile.

În cadrul transferurilor neconsolidabile principalele reduceri se referă la

cheltuielile cu stimularea angajatorilor care încadrează şomeri aparţinând unor

categorii defavorizate ( 176,5 miliarde lei), la alocaţia de sprijin ( 139,2 miliarde

lei) şi la stimularea mobilităţii forţei de muncă ( 131,3 miliarde lei).

În cazul transferurilor consolidabile, reducerea vizează contribuţia pentru

asigurările sociale de stat pentru şomeri cu suma de 171,6 miliarde lei

corespunzător diminuărilor transferurilor neconsolidabile, menţionate mai sus:
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- reducerea cu 231,6 miliarde lei a cheltuielilor materiale şi servicii

datorată în cea mai mare măsură diminuării cu 226,6 miliarde lei a sumelor

alocate pentru măsurile active destinate combaterii şomajului;

- majorarea  cu 1,0 miliarde lei a cheltuielilor de administrare a

fondului pentru achitarea la scadenţă a ratelor aferente creditelor externe

contractate.

Totodată, se prevede scutirea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei

de Muncă de la plata sumei de 5.018.307.997,15 lei reprezentând majorări de

întârziere pentru nerambursarea la scadenţă a unui împrumut în sumă de 464,0

miliarde lei acordat în baza Hotărârii Guvernului nr.358/2000 din

disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului. Încasările   cu

întârziere de la agenţii economici a creanţelor faţă de bugetul asigurărilor pentru

şomaj şi a efectuării unor cheltuieli ridicate, inclusiv plăţi compensatorii

acordate personalului disponibilizat prin concedieri colective, au determinat ca

golul temporar de casă pentru care s-a contractat împrumutul să nu poată fi

acoperit până la termenul de scadenţă a împrumutului. De asemenea, plata

drepturilor băneşti ale şomerilor s-a făcut  în fiecare lună cu foarte mari

întârzieri, care au ajuns şi până la 2 săptămâni.

Intrările de credite externe pe anul 2002 aprobate prin Legea nr.744/2001

şi actualizate prin Hotărârea Guvernului nr.170/2002 privind modificarea

structurii sumelor alocate din credite externe aferente bugetului asigurărilor

sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj, s-au majorat cu 6,6

miliarde lei la bugetul asigurărilor sociale de stat şi cu 14,3 miliarde lei la

bugetul asigurărilor pentru şomaj, prin redistribuirea acestora în funcţie de

stadiul de derulare a împrumutului cu BIRD destinat proiectului privind  forţa de

muncă şi protecţia socială.

Întrucât asupra articolelor şi a anexelor 1 şi 2 nu s-au făcut intervenţii,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a supus la vot, iar comisia a
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votat, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma

prezentată de către Guvern.

La punctul 4 al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere textul art 34

devenit prin renumerotare art.26 din raportul comisiei la proiectul Legii

drepturilor pacientului, retrimis comisiei în urma hotărârii Plenului Camerei

Deputaţilor în şedinţa din 11.11.2002. La dezbateri participă şi dl.dep.Alexandru

Sassu, unul dintre deputaţii care a solicitat retrimiterea proiectului Legii

drepturilor pacientului la comisie,  pentru întocmirea unui raport suplimentar.

Dl.dep.Alexandru Sassu arată că formularea art.26 din raportul comisiei,

care prevede �Dreptul femeii la viaţă şi sănătate prevalează în cazul în care

sarcina reprezintă un factor de risc�, este ambiguu şi în consecinţă poate fi

interpretat în mod subiectiv . De exemplu, sintagma �reprezintă un factor de

risc� poate împinge lucrurile la extrem ( riscul mamei de a răci). De asemenea,

noţiunea de �risc� deschide o discuţie care poate duce chiar la eutanasie. Întrucât

din discuţiile purtate cu o serie de femei a reieşit faptul că decizia trebuie să le

aparţină în totalitate, iar în Plenul Camerei Deputaţilor  membrii comisiei care

au luat cuvântul s-au referit la �riscul privind viaţa mamei�, domnia sa a propus

completarea în final a  art.26 din raportul comisiei cu sintagma � de a pierde

viaţa�.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan a propus completarea, la final, a art.26 cu

sintagma �major şi imediat pentru mamă�, motivând că atunci când mama este

în pericol nu poate lua o hotărâre.

Dl.dep.Alexandru Sassu arată că, în discuţii, tot timpul s-a vorbit de

pierderea vieţii mamei. Cuvântul �imediat� propus de dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan

are limite mai largi de timp ( de exemplu o femeie însărcinată în 4 luni este

diagnosticată cu o boală care mai târziu îi va pune viaţa în pericol dacă nu

renunţă la sarcină). În această situaţie când poate doctorul să ia cea mai bună
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decizie ? Domnia sa a propus înlocuirea cuvântului �imediat� cu cuvântul

�iminent�.

Doamna dep.Iulia Pataki a propus eliminarea din textul art.26  din

raportul comisiei a sintagmei �şi sănătate�, pentru a sublinia astfel condiţiile în

care sarcina reprezintă un factor de risc major. Referitor la exemplul dat de

dl.dep.Sassu, doamna dep. Iulia Pataki apreciază că dacă boala diagnosticată la o

gravidă în 4 luni poate fi ameliorată,  după ce medicul o informează asupra

pericolului în care se va afla decizia trebuie să aparţină mamei. Dacă mama este

în comă, decizia trebuie să aparţină medicului.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru este de acord cu propunerea

domnului dep.dr.Ovidiu Brînzan , subliniind că este absolut necesar ca la

cuvântul �risc� să se adauge cuvântul �major�, în caz contrar putându-se

înţelege că este vorba şi despre un risc minor.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că orice manoperă medicală reprezintă un

factor de risc minor.

Dl.dep.Alexandru Sassu apreciază că, pentru o informare corectă a mamei

referitoare la factorul de risc privind manopera medicală, trebuie să existe o

colaborare permanentă între medic şi pacient.

Doamna dep.Iulia Pataki arată că art.26 se referă la protecţia mamei şi, ca

urmare, aceasta trebuie lăsată să decidă numai când este lucidă.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan apreciază că şi în cazul în care femeia

însărcinată este lucidă  poate să se afle într-o situaţie în care nu ştie că viaţa îi

este pusă în pericol ( de exemplu : în cazul hipertensiunii de placentă). În aceste

cazuri, decizia trebuie să aparţină medicului.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru adresează următoarea întrebare:

de cine trebuie să avem grijă în timpul sarcinii, de mamă sau de copil?

Doamna dep.Iulia Pataki arată că art.26 face referiri numai la protecţia

femeii însărcinate. În continuare, domnia sa revine asupra afirmaţiilor anterioare
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apreciind că în cazul în care gravida este inconştientă, decizia asupra intervenţiei

medicale trebuie să aparţină familiei.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că legea cuprinde prevederi clare privind

condiţiile când decizia este luată de familie sau de reprezentantul legal. Art.26

este o excepţie de la reglementările menţionate în articolele Capitolului VI.

Dl.dep.Alexandru Sassu apreciază că cuvântul �major� nu elimină

găsirea unor soluţii de a rezolva situaţia medicală apărută împreună cu femeia

însărcinată. Domnia sa îşi menţine propunerea privind înlocuirea cuvântului

�imediat� cu �iminent�.

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

�iminent� deoarece în opinia domniei sale pot apare confuzii de interpretare, aşa

cum este cazul  �iminenţei de avort�.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan apreciază că noţiunea de �risc major� rezolvă

situaţiile care pun în pericol viaţa mamei, care  este conştientă că poate muri

imediat sau peste o perioadă de timp.

Dl.dep.farm.Ion Burnei apreciază că sintagma �risc major şi imediat

pentru viaţa mamei� este mai completă şi rezolvă toate situaţiile.

Supus la vot, amendamentul �risc major şi imediat pentru viaţa  mamei�

este adoptat , în unanimitate, de comisie.

Supus la vot, art.26 din raportul comisiei a fost adoptat în următoarea

formulare:

�Art.26. � Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina

reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.�

Acest text va face obiectul raportului suplimentar asupra proiectului

Legii drepturilor pacientului.

În finalul dezbaterilor din comisie, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan informează

membrii comisiei că, în pofida opoziţiei membrilor din comisie,  Plenul Camerei

Deputaţilor în şedinţa din 18.11.2002 la solicitarea domnului dep.I.Buzatu, care

a reclamat faptul că la întocmirea raportului asupra propunerii legislative privind
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exercitarea profesiei de biochimist, biolog , chimist şi înfiinţarea , organizarea şi

funcţionarea Colegiului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din sistemul

sanitar din România nu s-a avut în vedere şi avizul Comisiei pentru muncă şi

protecţie socială, a hotărât retrimiterea la comisie a raportului.

În continuare, domnia sa arată că acest aviz a fost înaintat comisiei în

ziua de 18.11.2002 la ora 12,57 ( după retrimiterea raportului la comisie), deci

după depunerea raportului de către comisie.În consecinţă, avizul nu a fost depus

la comisie în termenul legal.

Doamna dep.Iulia Pataki arată că o comisie sesizată în fond cu

dezbaterea unui proiect de lege ( sau propunere legislativă) nu este obligată să-şi

însuşească un aviz trimis de altă comisie care a fost sesizată pentru avizare.

Domnia sa apreciază că, procedural nu s-a procedat corect şi, în

consecinţă, propune respingerea reexaminării propunerii legislative.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că iniţiatorul propunerii legislative,

doamna dep.Constanţa Popa a ţinut cont de observaţiile din avizul Comisiei

pentru muncă şi protecţie socială, întrucât acestea au fost preluate din punctul de

vedere al Guvernului. În plus, observaţiile din aviz referitoare la veniturile

acestei categorii profesionale sunt greşite, deoarece raportul comisiei cuprinde

prevederi legate numai de cotizaţiile membrilor colegiului.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru apreciază că trebuie rediscutat

raportul, deoarece este necesară înlocuirea sintagmei �Colegiu�� cu �Ordin� şi

totodată eliminarea textului privind dreptul biochimiştilor, biologilor şi

chimştilor care desfăşoară activităţi conexe actului medical de a încheia

contracte de furnizări de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate.

Doamna dep.Iulia Pataki arată că, în raportul comisiei aceste probleme

au fost soluţionate. Domnia sa propune amânarea discuţiilor pentru şedinţa

următoare când va fi prezentă şi doamna dep.Constanţa Popa , iniţiatorul

propunerii legislative.



15

În încheierea şedinţei, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan a propus ca la

următoarea şedinţă a comisiei să fie invitaţi pentru audieri doamna dr.Daniela

Bartoş, ministrul sănătăţii şi familiei, dl.Eugeniu Ţurlea, preşedintele Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate , dl.Iulian Popescu, directorul general al

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , doamna Cristina Bărbuţă, director

general adjunct a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi dl.M.Gherghina,

secretar de stat  în Ministerul Finanţelor Publice  pentru a prezenta situaţia reală,

din punct de vedere financiar, în sistemul de sănătate.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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