
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/699/ 28 noiembrie 2002   

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele de 26  şi 27.11.2002   

La lucrările comisiei sunt prezenţi 11 deputaţi, fiind absenţi motivaţi

3 deputaţi.

La lucrările comisiei  participă ca invitaţi dl.prof.Eugeniu Ţurlea,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , dl.ec.Gheorghe

Gherghina, secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice , doamna Elena

Stoia, director în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi doamna

Elena Erhan, director a Direcţiei Buget din Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

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

preşedintele comisiei care a supus la vot, iar comisia a adoptat, în unanimitate,

următoarea ordine de zi:

1. Audieri privind situaţia finanţării sistemului de asigurări sociale de
sănătate

2. Reexaminarea raportului nr.28/548/31.10.2002 asupra propunerii

legislative privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog, chimist,

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Biochimiştilor,

Biologilor şi Chimiştilor din sistemul sanitar din România, retrimisă la comisie

în urma hotărârii Plenului din 19.11.2002.

3. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.152/2002 privind organizarea şi funcţionarea
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societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare (procedură de

urgenţă).

4. Dezbateri asupra propunerii legislative privind manipularea

cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea

transplantului ( PL nr.357/2002).

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

preşedintele comisiei a arătat că scopul audierii o reprezintă situaţia

dezastruoasă din sistemul sanitar, în care se manifestă cu pregnanţă un blocaj

financiar ca rezultat al marilor datorii înregistrate la plata furnizorilor de servicii

medicale, medicamente şi materiale sanitare, datorii care s-au acumulat an de an.

În continuare, domnia sa a subliniat că în şedinţa din 19.11.2002 când s-a

întocmit avizul asupra proiectului de Lege privind rectificarea bugetului de stat,

secţiunea pentru sănătate, comisia a formulat o serie de amendamente printre

care şi cel care se referă la suplimentarea cheltuielilor totale la Fondul

asigurărilor sociale de sănătate necesare pentru a achita datoriile la servicii

medicale şi medicamente, care sunt în valoare de 12.400 miliarde lei. Membrii

comisiei au hotărât să facă aceste audieri deoarece, în pofida consecvenţei cu

care au solicitat în nenumărate rânduri suplimentarea bugetului Casei Naţionale

de Asigurări de Sănătate pentru achitarea datoriilor la medicamente, acest lucru

nu s-a finalizat, iar efectele se văd acum şi anume: situaţia dezastruoasă din

sistemul sanitar. Este un paradox faptul că , în anul 2001, datoriile la serviciile

medicale şi medicamente erau de aproximativ 7.000 miliarde lei, cu toate că la

sfârşitul aceluiaşi an  Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a înregistrat un

excedent de circa 9.000 miliarde lei. Aceasta înseamnă că excedentele au fost

redirecţionate şi deturnate de la scopul pentru care au fost colectate. În plus,

creanţele care nu au fost evidenţiate în actele contabile ale Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate ( în valoare de 20.000 miliarde lei) nu au fost folosite de

sistemul sanitar.

La şedinţa din luna februarie 2002 de la Snagov, Primul ministru a

promis că toate aceste datorii vor fi plătite, însă acest lucru nu s-a realizat.Ba
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mai mult s-a creat o falsă imagine privind manageriatul spitalelor şi a Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate , în sensul că spitalele cheltuie nejustificat

prea mulţi bani, iar casele de asigurări au făcut investiţii nefondate ( construirea

de sedii luxoase şi cumpărarea de autoturisme de lux ). S-au adus acuze

spitalelor privind cumpărarea la un preţ ridicat a materialelor sanitare şi a

medicamentelor, fapt pentru care s-au introdus licitaţiile electronice. Totuşi

realitatea arată că nu întotdeauna se realizează economii prin acest sistem de

licitaţie, de exemplu la Spitalul judeţean Oradea preţul  de cumpărare a

produselor alimentare ( cartofi) a fost mai mare decât cel de pe piaţă ( 4.000

lei/kg faţă de 2.500 lei/kg ).

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, după ce

mulţumeşte reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice pentru rezolvarea

unor solicitări a comisiei ( de ex. în urma solicitării repetate, în bugetul Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate pe anul 2003  se prevede ca veniturile să fie

egale cu cheltuielile) arată că, rezultatul datoriilor la medicamente este

materializat prin blocajul financiar în care se află sistemul sanitar ( furnizorii nu

mai vor să elibereze medicamente până când beneficiarii nu-şi achită datoriile ).

Domnia sa doreşte să cunoască cum se poate ieşi din această situaţie şi

ce face Ministerul Finanţelor Publice pentru plata acestor datorii. De asemenea,

doreşte un răspuns atât din partea reprezentantului Casei Naţionale de Asigurări

de Sănătate cât şi a Ministerului Sănătăţii şi Familiei  care, în prezent, are în

subordine Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . Dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că membrii comisiei nu sunt de acord cu

această subordonare, apreciind că numai prin o autonomie a Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate  sistemul poate funcţiona corect.

Dl.Gheorghe Gherghina, secretar de stat al Ministerului Finanţelor

Publice arată că Ministerul Finanţelor Publice primeşte din 3 în 3 luni datele

financiare de la ordonatorii de credite .Acestea cuprind şi datoriile la 31

decembrie 2001, 30 iunie 2002 şi 30 septembrie 2002. În regulamentul financiar

al ordonatorilor de credite, la 31 decembrie 2001, sunt monitorizate datoriile

spitalelor, mai vechi de 90 de zile care sunt în valoare de 3.236,321 miliarde lei.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine aratând că

membrii comisiei doresc să cunoască care sunt datoriile globale la sfârşitul

execuţiei bugetare 2001 şi care sunt datoriile globale în prezent, despre care

deţine comisia informaţii  că  la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sunt în

valoare de 12.400 miliarde lei.

Dl.Gheorghe Gherghina, secretar de stat al Ministerului Finanţelor

Publice arată că datoriile globale ale spitalelor înregistrate la sfârşitul lunii iunie

2002 sunt în valoare de 3.180 miliarde lei, iar la sfârşitul lunii septembrie 2002

sunt de 3.498 miliarde lei. Referitor la datoriile înregistrate de Casa Naţională de

Asigurări de Sănătate la 31 decembrie 2001 acestea sunt de 95 miliarde lei

( sumă prezentată în darea de seamă a ordonatorilor).

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

datorii sunt mai mari de 95 miliarde lei, astfel numai în judeţul Bihor, Spitalul

judeţean avea o datorie de 126 miliarde lei la sfârşitul anului 2001.

Dl.Gheorghe Gherghina, secretar de stat al Ministerului Finanţelor

Publice arată că datoriile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate înregistrate la

sfârşitul lunii iunie 2002 sunt de 274 miliarde lei, iar cele înregistrate la sfârşitul

lunii septembrie 2002 sunt de 320 miliarde lei.

Dl.dep.farm.Ion Burnei subliniază că reprezentantul Ministerului

Finanţelor Publice se raportează la cifrele rezultate din contractele încheiate,

privind furnizările de servicii medicale, însă acestea au fost depăşite prin

prestarea, în plus a acestor servicii, de exemplu , în judeţul Arad, datoriile

însumează 140 miliarde lei, în judeţul Neamţ 300 miliarde lei şi în judeţul Timiş

110 miliarde lei.

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

serviciile prestate în plus trebuie plătite. Domnia sa apreciază că reprezentantul

Ministerului Finanţelor Publice prezintă date greşite şi, în plus, nu cunoaşte

realitatea din teren, care a fost prezentată de nenumărate ori de directorii de

spitale.
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Dl.dep.Dan Ionescu doreşte să cunoască unde este diferenţa dintre

sumele colectate şi datorii şi totodată de ce în perioada 1999 � 2003 Ministerul

Finanţelor Publice nu a eliberat excedentul ?

Dl.Gheorghe Gherghina, secretar de stat al Ministerului Finanţelor

Publice arată că , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate poate cheltui  numai

în limita bugetului aprobat.

Dl.Eugeniu Ţurlea , preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate arată că suma de 3.,236 miliarde lei înregistrată la 31 decembrie 2001

ca datorii ale spitalelor poate fi reală,  pentru că arată şi datoriile mai mari de 90

de zile însă, la aceiaşi dată, datoriile totale ale spitalelor erau în valoare de 5.800

miliarde lei. Dacă ne referim la 31.10.2002 datoriile curente ale spitalelor sunt

de 8.117 miliarde lei şi se datorează faptului că a fost imposibilă respectarea

contractelor încheiate sub valoarea propusă de spitale. Suma de 95 miliarde lei

prezentată de dl.Gheorghe Gherghina, secretar de stat al Ministerului Finanţelor

Publice reprezintă datoria, mai veche de 90 de zile a Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate, numai pentru farmacii, însă datoriile curente ( la

31.10.2002) sunt de 2.200 miliarde lei.

Dl.Gheorghe Gherghina, secretar de stat al Ministerului Finanţelor

Publice arată că datoriile curente ale spitalelor,  potrivit dărilor de seamă a

ordonatorilor, sunt de 3.400 miliarde lei şi nu 8.117 miliarde lei � cifră

prezentată de dl.Eugeniu Ţurlea.

Doamna Elena Stoia arată că sumele prezentate de dl.Eugeniu Ţurlea,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cuprind şi reţetele

înregistrate în afara bilanţului.

Dl.dep.farm.Ion Burnei arată că, în fiecare zi primeşte reclamaţii şi

sesizări privind realitatea dramatică din judeţe; un caz elocvent fiind judeţul

Buzău unde furnizorii de medicamente refuză să mai aprovizioneze spitalele fără

plata medicamentelor. Arătând că în judeţe se înregistrează datorii ale spitalelor

foarte mari, atât la medicamente cât şi la alimente, domnia sa subliniază că

trebuie găsite soluţii urgente pentru depăşirea situaţiilor.
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Afirmaţia pe un post TV a domnului dr.Iulian Popescu, directorul

general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate referitoare la faptul că

datoriile la medicamente sunt rezultatul depăşirii plafonului de prescriere a

medicamentelor, este o aberaţie şi un neadevăr. Asemenea cazuri sunt puţine şi

nu duc la acumularea unor datorii atât de mari. Datoriile foarte mari ale

spitalelor, peste 100 miliarde lei în fiecare judeţ, se datorează şi licitaţiilor

defectuoase, fie ele şi electronice  ( de exemplu cumpărarea de birotică la un

preţ scăzut, fără a se ţine cont de costul transportului care măreşte foarte mult

preţul ).

O altă problemă se referă la scutirea, începând cu anul 2003,  de la plata

contribuţiei la asigurări de sănătate a pensionarilor ceea ce înseamnă că

veniturile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate vor scădea cu aproximativ

8.000 miliarde lei.

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

acoperirea cu cifre nu este o soluţie, deoarece în teren trebuie prezentate

situaţiile reale,  cu date la zi. Există o diferenţă foarte mare între datele

prezentate de Ministerul Finanţelor Publice şi Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate , cifrele reale fiind cele raportate de Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate , 5.800 miliarde lei datorii la sfârşitul anului 2001.

Dl.dep.Dan Ionescu arată că, în teritoriu, situaţia privind acordarea

medicamentelor gratuite şi compensate este dramatică, acestea se eliberează

numai în primele 2 � 4 zile din lună pentru că nu ajung banii, iar oamenii stau la

coadă zile întregi pentru a intra în posesia lor. Cum se rezolvă această situaţie,

deoarece contribuabilii au dreptul la asistenţa pe care au plătit-o. Domnia sa îşi

exprimă speranţa că această problemă se va rezolva, prin efortul conjugat al

executivului şi legislativului, în aşa fel încât banii să se întoarcă la cei ce au

plătit asigurările de sănătate. În plus, şi farmaciile care creditează sistemul

sanitar trebuie să-şi primească banii înapoi. Aşa cum arată domnia sa trebuie

deblocat sistemul de sănătate,  pentru a nu mai fi în situaţia care este în prezent

prin care femeile gravide din vestul ţării se duc în Ungaria ca să nască.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, în urmă cu 5

zile, a semnat un acord cu Universitatea din Debreţin ( Ungaria) constatând, cu

această ocazie că, salariul unui profesor universitar din Ungaria este de 2.000

dolari pe lună,  a unui medic primar de 1.700 dolari pe lună, iar finanţarea

spitalelor este una corespunzătoare.

Doamna dep.dr.Ana Florea arată că în teritoriu, asiguratul plăteşte

contribuţia de asigurări de sănătate şi nu primeşte o asistenţă medicală

corespunzătoare sumei plătite. În consecinţă, mulţi asiguraţi au afirmat că nu vor

mai plăti contribuţia, deoarece prevederile legii sunt numai teoretice  nu şi

practice ( aplicate). Domnia sa consideră că preşedintele Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate ar trebui să explice asiguraţilor de ce nu au dreptul la o

asistenţă medicală decentă ( medicamente gratuite şi compensate, investigaţii de

înaltă peformanţă, etc.).

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

Ţurlea, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a prezentat situaţia

financiară reală din sistemul de sănătate. În plus, în alcătuirea bugeului Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate (pentru  2000 � 2003), acesta a propus

anumite cifre privind veniturile  şi cheltuielile , pe care Ministerul Finanţelor

Publice le-a redus simţitor.

În ţări ca Germania, Cehia, casa de asigurări de sănătate stabileşte

plafonul de venituri şi cheltuieli; dacă şi în România s-ar respecta acest

principiu, sistemul de sănătate ar funcţiona. Din păcate însă, în ţara noastră,

Fondul asigurărilor sociale de sănătate este folosit pentru umplerea golurilor

fiscale. Raportul Băncii Mondiale şi al Curţii de Conturi critică folosirea banilor

asiguraţilor pentru plata, de exemplu, a pensiilor. Ministerul Finanţelor Publice a

fost întrebat de ce în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

cheltuielile nu sunt egale cu veniturile şi de ce excedentul nu este folosit în anul

următor.

Dl.dep.dr.Ion Luchian  arată că din informaţiile pe care le deţine de la

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , în anul 2002  datoriile la medicamente

sunt de 7.500 miliarde lei, farmaciile având datorii foarte mari la furnizorii de
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medicamente, motiv pentru care aceştia refuză să mai crediteze sistemul sanitar.

Domnia sa doreşte să cunoască cine plăteşte contribuţiile la asigurări pentru

pensionarii care sunt scutiţi de plata contribuţiei începând cu anul 2003. Pe de

altă parte, dl.dep.dr.Ion Luchian constată că se încearcă o centralizare prin

trecerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate la Ministerul Sănătăţii şi

Familiei , aceasta pierzându-şi total autonomia. Referitor la licitaţiile

electronice, domnia sa apreciază că se obţin economii, însă scade calitatea

produselor achiziţionate ( de ex: Spitalul judeţean Prahova a achiziţionat

materiale sanitare ieftine , însă de foarte proastă calitate ).

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru arată că depăşirile de contracte

atât pe spitale cât şi pe farmacii impun găsirea unor soluţii urgente. Domnia sa

doreşte să cunoască dacă  în anul 2003 valoarea punctului pentru medicii de

familie va creşte, dacă dobânda Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate la

scont este reală, dacă sumele colectate de la asiguraţi se vor întoarce în totalitate

în sistem, dacă depăşirea plafonului de prescripţii pentru reţete este plătită, dacă

se vor lua  măsuri împotriva celor care nu plătesc contribuţiile la asigurările de

sănătate.

În continuare, dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru  arată că nu există

o colaborare bună între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de

asigurări judeţene, în ce priveşte informarea la zi asupra deciziilor luate de Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate .

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

contracte înseamnă oameni bolnavi care nu pot fi refuzaţi de medici;

îmbolnăvirile nu pot fi planificate. În baza celor afirmate mai sus, trebuie să se

înţeleagă că bugetul spitalului este necesar să fie flexibil. De ce nu se folosesc

creanţele pentru plata depăşirilor de contracte  ?

Dl.dep.farm.Ion Burnei apreciază că nu este corect ca  datoriile

înregistrate într-un an ( exemplu 2001) să fie plătite din bugetul anului următor

( exemplu 2002). Domnia sa roagă Ministerul Finanţelor Publice să aibă în

vedere acest lucru. Referitor la alcătuirea listei de medicamente gratuite şi

compensate, domnia sa consideră că acestea trebuie să cuprindă numai
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medicamentele care pot fi suportate financiar de Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate , care ar trebui să explice acest lucru asiguraţilor.

În ceea ce priveşte eliberarea reţetelor de medicamente, ar trebui ca

medicii de familie să scrie reţete la prima intenţie, iar medicii specialişti la a

doua intenţie, însă acest lucru să nu se facă strict, ci sugerat. Alte probleme

ridicate de domnia sa se referă la faptul că :

- casele de asigurări nu trebuie să direcţioneze cumpărarea de

medicamente numai de la unele farmacii ;

- casele de asigurări trebuie să înfiinţeze comisii medicale ( care să

aibă în componenţă şi farmacist ), care să  dirijeze activitatea medicală.

Dl.dep.farm.Ion Burnei apreciază că pentru ieşirea din criza financiară a

sistemului sanitar, Ministerul Finanţelor Publice trebuie să găsească soluţii.

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

este achitarea imediată a datoriilor.

Dl.dep.dr.Ion Luchian arată că depăşirile de contracte sunt justificate şi

sunt făcute, în cele mai multe cazuri, de medicii de familie care prescriu reţete

pentru bolile cronice.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru apreciază că unii medici ( 0,5 % -

1 % ) au o mentalitate profesională păguboasă pentru sistemul sanitar, deoarece

prescriu nejustificat medicamente. Acest lucru poate fi confirmat şi de către

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate .

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

cazuri izolate, majoritatea medicilor fiind corecţi. Domnia sa arată că nu prin

sancţionarea acestor medici se rezolvă problemele financiare, ci prin Ministerul

Sănătăţii şi Familiei în subordinea căruia se află Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate şi care trebuie să facă politica sănătăţii în finanţe şi nu politica

finanţelor în sănătate.

Dl.Gheorghe Gherghina, secretar de stat al Ministerului Finanţelor

Publice arată că, în anul 2001 au fost virate în contul Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate dobânzi de 786 miliarde lei, iar în 2002 până în luna

octombrie 1.110 miliarde lei. Se preconizează că până la sfârşitul anului 2002
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dobânzile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate vor ajunge la 1.500 miliarde

lei.

Dl.Eugeniu Ţurlea arată că problema Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate nu este aceea a disponilităţilor , ci a cheltuielilor.

Dl.Gheorghe Gherghina, secretar de stat al Ministerului Finanţelor

Publice arată că în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe 2003

veniturile sunt egale cu cheltuielile, mai puţin  fondul de rezervă. Dacă se va

colecta mai mult se vor face şi cheltuieli mai mari.

Referitor la scutirea pensionarilor de la plata contribuţiei la asigurările de

sănătate, domnia sa arată că Guvernul şi-a propus o reformă în sistemul fiscal şi

în acest sens se înfiinţează Agenţia naţională unică de colectare a contribuţiilor

( care va funcţiona din anul 2004 ), pentru ca inspectorii fiscali să poată controla

mai uşor şi rapid agentul economic pentru tot ce datorează la stat. Aceasta este o

reglementare a Uniunii Europene care a impus înfiinţarea unui Registru unic de

control prin care agentul economic neplătitor este obligat, într-un timp scurt,

să-şi plătească datoriile. De altfel, Guvernul are o politică de reducere a

fiscalităţii până în 2007, când aceasta trebuie să fie comparabilă cu fiscalitatea

ţărilor din Uniunea Europeană. Această reducere a fiscalităţii se face prin o

dominuare a cotelor de contribuţie şi prin o mai bună colectare.

În ce priveşte trecerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în

subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei , dl.Gheorghe Gherghina, secretar

de stat al Ministerului Finanţelor Publice arată că,  răspunderea asupra

întregului buget de stat consolidat aparţine Guvernului şi ca urmare, pentru a

urmări mai bine bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate , a trebuit să

subordoneze Casa Naţională de Asigurări de Sănătate .

În ceea ce priveşte afirmaţiile dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei referitoare la observaţiile Curţii de Conturi privind neraportarea

excedentului din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate  în anul

următor, dl.Gheorghe Gherghina, secretar de stat al Ministerului Finanţelor

Publice arată că �Curtea de Conturi nu a spus că nu se reportează soldul caselor
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în anul următor, ci din contră�, deci este un neadevăr care este prezentat pentru

presă.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, după ce face remarca

că o persoană inteligentă se poate substitui unei persoane ce o are în faţă, arată

că domnia sa nu face afirmaţii pentru presă şi nu a invitat presa la această

şedinţă, ci prezintă nişte realităţi pe baza raportului Curţii de Conturi şi a

informaţiilor primite de la directorii de spitale din teritoriu, directori pe care

comisia îi va invita pentru a prezenta situaţia reală din teritoriu în faţa membrilor

acesteia. Domnia sa subliniază că afirmaţiile făcute în luările de cuvânt

anterioare se referă la faptul că Ministerul Finanţelor Publice stabileşte bugetul

de venituri şi cheltuieli pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , fapt

care rezultă din reducerea cifrelor la capitolele �Venituri totale şi cheltuieli

totale� propuse de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . În pofida faptului

că că de 2 ani comisia a cerut ca veniturile să fie egale cu cheltuielile, acest

lucru s-a realizat numai în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe

anul 2003. În anii 2001 şi 2002 veniturile au fost mai mari decât cheltuielile, iar

ceea ce s-a reportat în următorul an nu s-a putut cheltui pentru că Ministerul

Finanţelor Publice nu a fost de acord.

Referitor la Curtea de Conturi, aceasta a afirmat că creanţele nu au fost

evidenţiate în acte contabile ci numai în acte extracontabile. Pe de altă parte,

pentru 2001 şi 2002 Ministerul Finanţelor Publice a micşorat sumele realiste

propuse pentru buget de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  şi au

interzis folosirea excedentelor pentru acoperirea datoriilor.

Dl.Gheorghe Gherghina, secretar de stat al Ministerului Finanţelor

Publice apreciază că membrii comisiei nu înţeleg ce diferenţe există între sold,

creanţe şi cheltuieli. În acelaşi timp, arată că Ministerul Finanţelor Publice nu

stabileşte plafonul de venituri şi chetluieli din bugetul Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate . Ministerul Finanţelor Publice centralizează propunerile

ordonatorilor principali de credite şi le prezintă Guvernului, care stabileşte

priorităţile şi hotărăşte limitele de venituri şi cheltuieli, după care propune

Parlamentului aprobarea bugetului.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că limitele de

venituri şi cheltuieli propuse de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au fost

realiste, de ce nu s-au aprobat aceste cifre ?

Dl.dep.Dan Ionescu doreşte să cunoască dacă Ministerul Finanţelor

Publice intervine pe propunerile de buget înainte de a le prezenta Guvernului.

Dl.Gheorghe Gherghina, secretar de stat al Ministerului Finanţelor

Publice arată că Ministerul Finanţelor Publice nu intervine pe cifre, însă � face

ce poate� de exemplu la ultima rectificare de buget, suma alocată pentru servicii

medicale şi medicamente a fost majorată cu 1.100 miliarde lei. Propunerea Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate ( de 4.000 miliarde lei) a fost prezentată

Guvernului, care a stabilit însă 1.100 miliarde lei.

În continuare, domnia sa apreciază că � în România există o problemă de

mentalitate, în sensul că nu se respectă legile şi atunci trebuie să vedem cum

rearanjăm priorităţile şi să nu găsim alte motive de a nu respecta legea.�

Dl.dep.Dan Ionescu apreciază că afirmaţiile antevorbitorului său sunt

adevărate, dar în sănătate banii sunt ai contribuabililor şi la ei trebuie să se

întoarcă.

Dl.Gheorghe Gherghina, secretar de stat al Ministerului Finanţelor

Publice arată că excedentele înregistrate la sfârşitul anilor 2001 şi 2002 , în mare

parte sunt realizate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,

Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate

a Transporturilor şi, în consecinţă, nu este normal ca acest excedent să fie folosit

de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . Începând cu 2003 toate sumele vor

fi colectate în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi, ca urmare, se

poate folosi excedentul.

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

1.100 miliarde lei obţinută prin ultima rectificare de buget nu  rezolvă datoriile

spitalelor care sunt aproape în colaps, ca de alfel tot sistemul sanitar. Domnia sa

întreabă �cum e mai bine să rămână bugetul consolidat şi să moară oameni sau

să plătim datoriile şi să avem un buget flexibil, care permite funcţionarea

sistemului sanitar.� În ceea ce priveşte spitalele, acestea sunt într-o situaţie
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disperată. Din cauza datoriilor la medicamente s-a ajuns ca o serie de

medicamente de strictă necesitate să nu mai fie eliberate, de exemplu în judeţul

Bihor nu se eliberează insulină.

Ministerul Finanţelor Publice ar trebui să informeze corect Guvernul

asupra a ceea ce este în teritoriu atât în spitale, cât şi în aprovizionarea cu

medicamente.

Dl.dep.Dan Ionescu subliniază că membrii comisiei doresc ca informaţiile

despre situaţia din sistemul sanitar pe care Ministerul Finanţelor Publice şi Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate le prezintă Guvernului să fie cele reale.

Dl.Gheorghe Gherghina, secretar de stat al Ministerului Finanţelor

Publice arată că Guvernul a hotărât ca la începutul fiecărei şedinţe Ministerul

Sănătăţii şi Familiei şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să facă o

informare despre situaţia din sănătate.

Dl.Eugeniu Ţurlea arată că, din raportările din teren, la 31 octobmrie 2002

datoriile spitalelor erau în valoare de 8.117 miliarde lei, iar cele ale farmaciilor

de 2.777 miliarde lei. Pentru achitarea acestora singura soluţie este o nouă

rectificare de buget prin care excedentul să se reducă la zero. Domnia sa

subliniază că l-a informat pe Primul ministru că cifra de 1.100 miliarde lei

stabilită prin ultima rectificare a bugetului nu este reală deoarece s-a transferat

530 miliarde lei de la fondul de administrare a Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate şi doar 300 de miliarde lei reprezintă rectificarea adevărată, sumă care

nu rezolvă problema privind necesarul de materiale sanitare. Această ultimă

rectificare de buget a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu cifrele

prezentate în proiectul de lege este propunerea Ministerului Finanţelor Publice

nu a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . Referitor la scurgerile financiare

( de exemplu prescrierea de către un medic a unor medicamente de 34 milioane

lei/lună în judeţul Braşov), acestea reprezintă 5 % din datoriile globale şi nu au

impact asupra situaţiei financiare a caselor de asigurări. Pe de altă parte Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate are un disponibil în cont la sfârşitul lunii

noiembrie 2002 în valoare de 12 miliarde lei, pe care nu îl poate folosi pentru

acoperirea necesarului de servicii medicale.
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Domnia sa îşi exprimă speranţa că, pe viitor, Casa Naţională de Asigurări

de Sănătate va putea consuma excedentul care, de altfel, este materializat din

disponibilităţi.

Referitor la scutirea pensionarilor de la contribuţia pentru asigurări

domnia sa apreciază că acest fapt grevează bugetul Casei Naţionale de Asigurări

de Sănătate , prin diminuare cu 8.000 miliarde lei.

Dl.Eugeniu Ţurlea consideră că aceasta a fost o politică a Guvernului cu

efecte negative pentru sistemul de sănătate. Domnia sa întreabă � de ce nu a

participat statul cu această sumă ?�

În ceea ce priveşte înfiinţarea Agenţiei unice de colectare a contribuţiilor,

acest lucru nu este deloc avantajos pentru Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate care, până în prezent, a reuşit o bună colectare a contribuţiilor, a

execuţiilor silite şi a creanţelor.

Domnia sa propune ca unică soluţie de rezolvare a situaţiei dezastruoase

din sănătate fie o nouă rectificare de buget, însă reală , fie crearea unui fond

special, printr-un act normativ, începând cu anul 2003 din care să se plătească

toate datoriile existente în sănătate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  subliniază încă o dată

că Guvernul nu  este informat corect despre ceea se întâmplă în teritoriu şi

despre discuţiile din comisie. Având în vedere că situaţia din sistemul sanitar

este dezastruoasă membrii comisiei nu cer găsirea unei soluţii neaplicabile,  ci

suplimentarea bugetului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu cel puţin

4.200 miliarde lei, sumă stabilită pe baza realităţii din teren.

Dl.Gheorghe Gherghina, secretar de stat al Ministerului Finanţelor

Publice arată că, atunci când Guvernul a luat  hotărârea scutirii pensionarilor la

plata contribuţiei asigurărilor de sănătate s-a dorit reducerea contribuţiilor de la

57 % la 52 %. S-au gândit 2 variante: fie să se reducă cu 1,5 % contribuţia de

14 % a asigurărilor de sănătate şi să nu se reducă contribuţia de la pensii, fie să

se reducă 1 % de la pensii şi 0,5 % de la asigurat şi să nu se mai plătească din

bugetul asigurărilor sociale de stat contribuţii la asigurările de sănătate; s-a ales

ultima variantă.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei mulţumeşte pentru

lucrurile adevărate spuse de reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice  în

această şedinţă şi subliniază că niciodată domnia sa nu a spus neadevăruri, însă

poate nu s-a exprimat în termeni pur financiari. Domnia sa arată că, în prezent,

datoriile reale sunt în valoare de 10.800 miliarde lei, sumă estimată în baza

informaţiilor prezentate din teritoriu. Aceste datorii constituie una din cauzele

creşterii ratei mortalităţii şi a  lipsei de medicamente şi materiale sanitare ; de

exemplu, în spitalele din judeţul Bihor pacienţii îşi cumpără medicamente şi

materiale sanitare ( faşă). Rezultatul este acela că sistemul de sănătate

funcţionează foarte prost.

În continuare, domnia sa solicită ca Ministerul Finanţelor Publice să

informeze Guvernul despre realitatea privind datoriile acumulate pentru

serviciile prestate şi medicamentele eliberate şi care trebuie acoperite de

urgenţă.

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

ieşirea din impas există o singură soluţie: rectificarea bugetului Casei Naţionale

de Asigurări de Sănătate cu cel puţin 4.200 miliarde lei, deoarece fără plata

serviciilor medicale şi a medicamentelor nu se mai poate face nimic în sistemul

sanitar. Încă odată domnia sa roagă Ministerul Finanţelor Publice să fie

mesagerul către Guvern a corpului medical care este disperat din cauza situaţiei

create.

Referitor la Agenţia unică de colectare a contribuţiilor, domnia sa

subliniază că cele 2 comisii de specialitate ale Parlamentului s-au pronunţat

ferm împotriva înfiinţării acesteia, întrucât sistemul de colectare a contribuţiilor

la asigurările de sănătate funcţionează foarte bine şi, în plus, revenirea la bugetul

centralizat nu înseamnă reformă. Înfiinţarea acestei agenţii va duce la pierderea

identităţii banului . În ceea ce priveşte scutirea pensionarilor la plata contribuţiei

de asigurări de sănătate, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

consideră că această exceptare nu este permisă, întrucât este vorba de o sumă

mare, aproximativ 8 miliarde lei anual care grevează bugetul Fondului de

asigurări sociale de sănătate . Raportul Băncii Mondiale este clar şi arată că s-au
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deturnat bani de la Fondul asigurărilor sociale de sănătate la Fondul de pensii.

Toate aceste probleme vor putea fi rezolvate numai prin descentralizarea

bugetului şi prin autonomia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . Domnia

sa propune ca Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Sănătăţii şi

Familiei şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să înainteze Guvernului o

notă prin care să se arate situaţia reală din sistemul de sănătate atât prin date

exacte privind datoriile, creanţele, executările silite, cât şi prin informarea că

sistemul medical este în colaps, că a crescut numărul de îmbolnăviri şi rata

mortalităţii. Aceeaşi notă trebuie să fie înaintată şi comisiei care în permanenţă a

făcut şi face numai politica sănătăţii.

Dl.Gheorghe Gherghina, secretar de stat al Ministerului Finanţelor

Publice consideră că această notă trebuie întocmită de Ministerul Sănătăţii şi

Familiei şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , domnia sa urmând a

informa pe domnul Mihai Tănăsescu, ministrul finanţelor publice despre

solicitarea comisiei.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază încă odată

că se cere expres ministrului finanţelor publice să prezinte Guvernului această

informare privind realitatea din teren şi discuţiile din comisie.

Dl.dep.dr.Ion Luchian propune ca membrii comisiei , sub semnătură, să

înainteze o scrisoare către Primul ministru, în care să arate situaţia reală din

sistemul de sănătate .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune şi comisia este

de acord ca atât Ministerul Sănătăţii şi Familiei , Ministerul Finanţelor Publice şi

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , cât şi Comisia pentru sănătate şi

familie să înainteze fiecare o notă, respectiv o scrisoare deschisă către Primul

ministru prin care să prezinte situaţia reală şi gravă cu care se confruntă sistemul

de sănătate, consecinţele privind starea de sănătate a populaţiei  şi sinteza

discuţiilor care au avut loc cu ocazia acestor audieri.

La punctul 2 al ordinii de zi , comisia a examinat propunerea legislativă

privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog, chimist, înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Biochimiştilor, Biologilor şi
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Chimiştilor din sistemul sanitar din România, retrimisă la comisie în urma

hotărârii Plenului din 19.11.2002.

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

Comisiei de muncă şi protecţie socială din 9 octombrie 2002 a fost trimis în

reţea pe 11.10.2002 fără a fi sesizată Comisia pentru sănătate şi familie şi adus

la comisie pe data de 19.11.2002 la orele 12,57, după şedinţa de plen în care a

fost discutată propunerea legislativă vizată şi în timpul căreia reprezentantul

Comisiei de muncă şi protecţie socială a acuzat Comisia pentru sănătate şi

familie  că nu a ţinut cont de avizul nefavorabil al comisiei deşi, după cum s-a

dovedit ulterior, acesta nu ajunsese la Comisia pentru sănătate şi familie .

Doamna dep.Constanţa Popa arată că motivele respingerii propunerii

legislative de către  Comisia pentru muncă şi protecţie socială nu se justifică

deoarece :

a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind

organizarea şi funcţionarea asigurărilor sociale de sănătate arată că : �Asistenţa

medicală primară şi de specialitate ambulatorie se acordă de către medici, alte

categorii de personal cu studii superioare, personal mediu sanitar, care

funcţionează  într-una din formele de organizare prevăzute de lege � iar

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 la art.10 alin.(1) , punct a )

precizează că: � veniturile cabinetului de liberă practică pot fi realizate din

servicii prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii de sănătate sau,

după caz, cu casele de asigurări de sănătate.�

b) În ceea ce priveşte exceptarea altor categorii de personal ce

desfăşoară activităţi conexe conform Ordinului nr.527/1999 cum ar fi psihologii,

aceştia se organizează conform propunerii legislative privind exercitarea

profesiei de psiholog, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului

Psihologilor din România,  înregistrată la Senat cu nr.189/10.04.2002,

propunerea legislativă care a primit votul Senatului urmând a fi dezbătută în

Camera Deputaţilor. Aşa cum s-a arătat în expunerea de motive laboratorul de

analize medicale are particularităţi distincte, contribuie la diagnosticul şi

tratamentul pacienţilor, personalul superior din laboratoarele medicale are o
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mare pondere numerică, etc., motiv pentru care s-a propus înfiinţarea unei

organizaţii  profesionale.

c) Veniturile incriminate în avizul negativ al Comisiei de muncă şi

protecţie socială prevăzute existente la art.33, art.27 în textul nou, se referă la

veniturile Colegiului prevedere similară cu cea din textul de Lege nr.74/1995

art.15, referitoare la exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Colegiului Medicilor din România , venituri care se constituie din

taxe, cotizaţii, donaţii, etc.

d) Vârsta de pensionare pentru personalul cu studii superioare, dacă au

titlul de doctor în ştiinţă prevăzută la art.6, în textul de lege, are corespondent în

art.9 din Legea nr.74/1995 care prevede că: �Medicii care au dreptul la pensie

pentru munca depusă şi limită de vârstă potrivit legii, pot fi menţinuţi în

activitatea profesională, la cerere, până la vârsta de 60 de ani femeile şi 65 de

ani bărbaţii, prin prelungiri anuale, acordate în condiţiile art.8, cu excepţia

doctorilor în medicină şi a doctorilor docenţi a căror activitate poate fi

prelungită, în aceleaşi condiţii, până la vârsta de 65 de ani femeile şi 70 de ani

bărbaţii.� Alin.(4) se referă la depăşirea acestor vârste de pensionare.

În ceea ce priveşte punctul de vedere al Guvernului nr.4420 înaintat

comisiei în 23.09.2002, deci anterior avizului Comisiei pentru muncă şi

protecţie socială , acesta  susţine dezbaterea acestei iniţiative legislative, în

cadrul procedurii parlamentare sub rezerva însuşirii de către iniţiatori a

observaţiilor şi propunerilor prevăzute la pct.II. Există 15 puncte de observaţii şi

propuneri dintre acestea 10 sunt propuneri de reformulări, înlocuiri pentru o

corectă exprimare şi 5 se referă la clarificări legate de :

1. Statutul profesiei de biolog, biochimist, chimist dacă sunt sau nu

liberale. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 prevede la art.1:

alin.(2)  : serviciile conexe actului medical pot fi furnizate de persoanele

autorizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei altele decât medicii, care exercită,

în mod independent, una dintre următoarele profesii prevăzute în Nomenclatorul

de funcţii al Ministerul Sănătăţii şi Familiei : biolog, biochimist, chimist.
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Alin.(5) . Persoanele autorizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pot exercita în

mod independent profesiile prevăzute la alin.(2) în cadrul cabinetului de

practică, în una dintre următoarele forme:

a) cabinet de practică individual;

b) cabinete de practică grupate;

c) cabinete de practică asociate;

d) societate civilă de practică pentru servicii publice conexe actului

medical.

În spital, statutul angajatului unui laborator este similar statutului

angajatului farmaciei.

2. Organizarea profesională a tuturor persoanelor care contribuie la

furnizarea serviciilor conexe actului medical: biolog, biochimist, chimist,

fizician, fizio-kinetoterapeut, psiholog, logoped, sociolog , profesor de cultură

fizică medicală, optician-optometrist, tehnician de proteze şi orteze, tehnician de

proteze auditive, tehnician de aparatură medicală nu este posibilă pe de o parte

datorită pregătirii universitare şi pe de alta, datorită specificului total diferit al

activităţii personalului cu studii superioare din laboratoarele medicale, care stă

la baza diagnosticului şi tratamentului instituit de către medic.

3. Situaţia în care cabinetele de liberă practică pot încheia contracte

direct cu casele de asigurări de sănătate este prevăzută de Ordonanţa de urgenţă

a Guvernului nr. 83/2000 aprobată de Legea nr.598/2001, la art.10 alin.(1), iar la

art.7 din propunerea legislativă se subliniază că veniturile pot avea şi această

sursă.

În urma motivărilor prezentate  doamna dep.Constanţa Popa a apreciat că

raportul iniţial al comisiei nu trebuie să sufere modificări.

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

comisia a hotărât, în unanimitate, să-şi menţină punctul de vedere asupra

raportului nr.28/548/31.10.2002.

La punctul 3 al  ordinii de zi , comisia a dezbătut proiectul de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/2002 privind organizarea

şi funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare .
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La dezbaterea acestui punct participă dl.Alin Burcea , secretar de stat în

Ministerul Turismului , care a solicitat această audiere pentru a exprima punctul

de vedere al Ministerului Turismului.

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

ordonanţă supus avizării are ca obiect de reglementare crearea unui cadru juridic

care să permită motivarea investitorilor în vederea modernizării tuturor

structurilor de primire turistică, inclusiv a bazelor de tratament, ca parte

integrantă a societăţilor de turism balnear.

Domnia sa subliniază că nu poate fi de acord cu proiectul de lege în forma

prezentată de iniţiator, întrucât condiţiile de funcţionare a unei unităţi medico-

sanitare cu personalitate juridică, constituite conform Legii nr.31/1990 sunt deja

prevăzute în Legea nr.629/2001 şi nu pot fi îndeplinite de către societăţile

comerciale.

Dl.Alin Burcea, secretar de stat în Ministerul Turismului arată că

promovarea proiectului de lege în forma prezentată, este o necesitate, întrucât în

prezent, procesul de privatizare în acest domeniu este ca şi încheiat, iar

societăţile de turism balnear cu capital privat deţin 99 % din baza materială din

staţiuni. În staţiunile privatizate, unde profitul cel mai mare se obţine din baza

hotelieră, proprietarii doresc să investească şi în bazele de tratament. Pentru a

atrage cât mai mulţi turişti şi a creşte profitul bazelor de tratament, patronii

doresc ca, prin negocieri, să angajeze cei mai buni medici, care vor avea un

salariu mare,  comparabil cu al medicilor din alte ţări.

Doamna dep.Constanţa Popa  arată că prevederile art.1 alin.(3) lasă loc

de interpretări prin cuvântul �poate�. Astfel, domnia sa întreabă cine acordă

asistenţa medicală în cadrul bazelor de tratament. Există pericolul dispariţiei

personalului medical din acest sector.

Dl.Alin Burcea, secretar de stat în Ministerul Turismului arată că

prevederile alin.(3) arată că societatea poate asigura serviciile medicale fie prin

angajarea directă a medicului, fie prin parteneriat cu unităţi medico-balneare.

Dl.dep.farm.Ion Burnei propune ca să se elimine cuvântul �poate� din

cuprinsul alin.(3) al art.1.
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Doamna dep.Constanţa Popa întreabă dacă legislaţia în vigoare permite

acordarea unor salarii mai mari pentru personalul medical care lucrează în acest

domeniu.

Dl.Alin Burcea, secretar de stat în Ministerul Turismului răspunde că, în

cazul în care societatea îl angajează, acest lucru este posibil.

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

proiectului şi din cuprinsul legii să se elimine sintagma �şi de recuperare�

deoarece tratamentul balnear de recuperare este reglementat în Legea

nr.343/2002 privind staţiunile balneare.

De asemenea domnia sa propune ca din cuprinsul art.1 alin.(1) să se

elimine fraza �tratament balnear şi de recuperare folosind factori naturali de cură

şi agenţi fizici terapeutici� deoarece societăţile de turism nu pot presta astfel de

activităţi, acesta fiind o atribuţie a medicilor prin unităţi medico-balneare a căror

activitate este bine definită.

Supuse la vot, amendamentele au fost adoptate, în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că art.1 alin.(3)

nu poate fi acceptat întrucât societatea de turism nu poate angaja personal

medical. Legea nr.629/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.

124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale precizează

care este statutul personalului medical. De asemenea Legea nr.343/2002 privind

staţiunile balneare prevede că activitatea medicală se desfăşoară numai în unităţi

medico-sanitare. În consecinţă, domnia sa propune eliminarea sintagmei

�societatea poate să angajeze personal medical şi paramedical.�

Dl.dep.farm.Ion Burnei susţine propunerea antevorbitorului său.

Doamna dep.dr.Ana Florea propune înlocuirea sintagmei �structuri

medicale� cu �unităţi medico-balneare� din finalul textului alin.(3).

Supuse la vot cele 2 amendamente sunt adoptate, în unanimitate.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru arată că textul art.3 nu este corect

deoarece societatea turistică, în conformitate cu Legea nr.145/1997 a

asigurărilor de sănătate, nu are dreptul de a încheia contracte de prestări servicii

medicale.
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Dl.dep.Dan Ionescu propune reformularea art.3 prin eliminarea textului

care se referă la încheierea de către societate a contractelor de prestări servicii

medicale casele de asigurări de sănătate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus ca art.3 lit.b)

care prevede că societatea va numi un medic care să coordoneze activitatea

bazei de tratament, să se elimine deoarece activitatea bazei de tratament din

staţiunile balneare este reglementată în Legea nr.343/2002 privind staţiunile

balneare.

Supuse la vot cele 2 amendamente propuse de dl.dep.Dan Ionescu  şi

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei sunt adoptate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, pentru corelare cu

Legea nr.343/2002 privind staţiunile balneare,  a propus ca art.4 să se

reformuleze astfel: �Autorizarea, coordonarea şi controlul bazelor de tratament

se realizează de Ministerul Sănătăţii şi Familiei .�

Amendamentul este acceptat de comisie.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru a propus eliminarea art.5 întrucât

prevederile Legii nr.629/2001 privind cabinetele medicale trebuie să fie aplicate

şi în cadrul staţiunilor balneare.

Supus la vot, amendamentul este adoptat în unanimitate.

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

comisia a votat avizarea favorabilă a proiectului de lege numai cu condiţia

acceptării amendamentelor care vor face obiectul avizului.

La punctul 4 al ordinii de zi , comisia a dezbătut propunerea legislativă

privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la

cadavre în vederea transplantului ( PL nr.357/2002).

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

legislativă are ca obiect de reglementare manipularea cadavrelor umane de către

serviciile de anatomie patologică şi de prosectură ale spitalelor şi de catedrele de

anatomie şi anatomie patologică ale instituţiilor de învăţământ superior medical
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uman, de stat sau private, precum şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la

cadavre în vederea transplantului.

În opinia dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei realizarea

unui asemenea act normativ complet se impune pentru a stabili fără echivoc

limitele de desfăşurare ale acestor activităţi din punct de vedere organizatoric şi

administrativ. În contextul acestui proiect de lege serviciile de cadavre, ca

unităţi funcţionale ale catedrelor de anatomie au drept atribuţii principale

manipularea cadavrelor şi  conservarea ţesuturilor şi organelor pentru activitatea

didactică şi ştiinţifică, iar ca unităţi funcţionale din spitale, au atribuţii pentru

restaurarea cadavrelor care impun obligativitatea efectuării necropsiei. Aceasta

permite protecţia atât a medicilor cât şi a pacienţilor, asigurând un grad de

independenţa în desfăşurarea activităţii medicale.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că

folosirea cadavrelor şi prelevarea de ţesuturi şi organe de la cadavre sunt tratate

într-un capitol distinct, în corelaţie cu actualele reglementări privind transplantul

de la pacienţi aflaţi în moarte cerebrală. De asemenea, sunt stabilite atribuţiile

comisiei de transplant de ţesuturi şi organe umane din cadrul Ministerului

Sănătăţii şi Familiei , ale centrelor regionale de transplant şi spitalelor acreditate

pentru a efectua prelevarea şi conservarea de ţesuturi şi organe umane.

Proiectul de lege reglementează condiţiile legale şi etice de efectuare a

necropsiei şi de preluare a cadavrelor de către instituţiile de învăţământ superior

medical în scop didactic sau ştiinţific. De asemenea, este necesară crearea unui

sistem de bănci de ţesuturi pentru conservarea acestora şi a unui sistem naţional

informaţional în domeniu.

La art.1 dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus ca, în

conformitate cu Legea învăţământului nr.84/1995, după sintagma � de stat sau

private� să se introducă sintagma �acreditate sau autorizate�.

Amendamentul este adoptat de comisie.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru a propus ca pentru o exprimare

mai clară, în textul art.4 sintagma �unităţi funcţionale� să se înlocuiască cu

sintagma �structuri funcţionale.�
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Supus la vot, amendamentul este adoptat în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus ca pentru o

evidenţiere mai bună a compartimentelor menţionate la art.6 acestea să se

numeroteze cu litere, astfel:

�a) compartimentul de histopatologie

b) compartimentul de citologie

c) compartimentul de prosectură.�

Supus la vot, amendamentul este adoptat în unanimitate.

Asupra art.7 � 10 nu s-au făcut intervenţii de fond.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus reformularea

art.11 pentru a fi în corelaţie cu Legea nr.459/2001 privind organizarea

activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală. Astfel, sintagma

�parchetul teritorial� se înlocuieşte cu �organele de urmărire penală

competente�, iar �serviciul medico-legal competent� cu sintagma � serviciul de

medicină legală judeţean.�

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune

completarea textului art.13 se referă la atribuţiile serviciilor de cadavre. Pentru

stabilirea modului cum decurge protocolul privind preluarea cadavrelor de către

serviciile de cadavre, domnia sa propune reformularea atribuţiei astfel:

��preiau cadavrele pe bază de protocol, încheiat între instituţiile de învăţământ

superior medical şi serviciile de anatomie patologică şi prosectură ale

spitalelor.�

Supuse la vot, amendamentele sunt  adoptate, în unanimitate.

Dl.dep.farm.Ion Burnei a propus ca la art.18 sintagma � în grupa a II-a de

muncă, beneficiind de toate drepturile prevăzute de lege pentru� � să se

înlocuiască cu sintagma �categoria locurilor de muncă în condiţii deosebite�,

pentru a se corela cu prevederile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de

pensii.

Supus la vot amendamentul este adoptat de comisie.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a supus la vot,

propunerea legislativă care  a fost adoptată în unanimitate, cu amendamentele

care vor face obiectul raportului comisiei.

În încheierea lucrărilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

a propus, iar comisia a hotărât ca la următoarea şedinţă să participe o serie de

personalităţi medicale, profesori universitari, rectori ai universităţilor de

medicină şi farmacie pentru a-şi exprima punctul de vedere asupra a 2 iniţiative

legislative şi anume Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2002 privind

administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local şi

propunerea legislativă privind formarea profesională şi pregătirea continuă a

medicilor şi farmaciştilor.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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