
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                          Nr. 28/368/ 15 mai 2002

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 14 şi 15.05.2002   

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

14.05.2002, între orele 15,00 � 19,00  şi în ziua de 15.05.2002 între orele 9,00 �

15,30, având următoarea ordine de zi:

1. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA.

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind recunoaşterea

concubinajului ca formă de convieţuire.

3. Continuarea dezbaterilor asupra  proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului .

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea

Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.183/2000 privind revizuirea

Convenţiei  ( revizuită) asupra protecţiei maternităţii, din 1952, adoptată la cea

de-a 88-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,

la Geneva, la 15 iunie 2000.

5. Continuarea dezbaterilor  asupra Legii drepturilor pacientului.
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Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei , supunând la vot ordinea de zi, care a fost aprobată în

unanimitate.

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai

Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

În cadrul discuţiilor de la primul punct al ordinii de zi ,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a adus la cunoştinţa

membrilor comisiei că, în urmă cu doar 2 zile, Plenul Senatului a adoptat

proiectul de Lege privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA şi

de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA. Domnia sa a

subliniat că prezenta propunere legislativă, precum şi proiectul de Lege

reglementează măsuri privind profilaxia SIDA, obligativitatea tratamentului şi

instituirea de sancţiuni aplicabile în domeniu. Este necesar ca cele două

iniţiative legislative să fie examinate împreună cu multă atenţie, urmând ca,

până la începerea dezbaterilor pe articole, comisia să beneficieze şi de punctul

de vedere  oficial al Ministerului Sănătăţii şi Familiei referitor la propunerea

legislativă privind combaterea bolilor cu transmitere sexuală ( BTS ) şi SIDA.

Deoarece sesizarea comisiei, cu proiectul de lege mai sus menţionat, va

avea loc în cursul zilei de luni, domnia sa a propus şi comisia a aprobat în

unanimitate ca dezbaterile asupra acestui punct al  ordinii de zi să fie amânate

pentru viitoarea şedinţă a comisiei.

La punctul 2 al ordinii de zi comisia a trecut la examinarea, în vederea

avizării, a propunerii legislative privind recunoaşterea concubinajului ca formă

de convieţuire.

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

instituţia căsătoriei este şi în prezent principala formă de existenţă a celulei

fundamentale a societăţii , familia. Cu toate acestea, atât istoria omenirii şi a

ştiinţei dreptului, cât şi contemporaneitatea au consacrat, ca realitate socială
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incontestabilă şi o formă alternativă de parteneriat neadulterin între două fiinţe

umane de sex opus precum concubinajul sau uniunea consensuală. Sub aspectul

său de drept civil, instituţia căsătoriei este de dată relativ recentă, concubinajul

existând atât înainte, cât şi după apariţia căsătoriei.

Recunoaşterea legală a uniunii consensuale între partenerii de sex opus ar

contribui la reglementarea acestui fenomen, în creştere în lume şi în România şi

ar determina pe de o parte acordarea unei minime protecţii sociale pentru aceste

categorii de cupluri, în conformitate cu reglementările internaţionale în materia

drepturilor omului, iar pe de altă parte ar degreva statul în privinţa numărului de

copii abandonaţi, cu toate efectele benefice ce ar rezulta din aceasta, atât din

punct de vedere umanitar cât şi din punct de vedere financiar.

Tot în acest context, în afara relaxării presiunii convenienţelor specifice

instituţiei căsătoriei asupra cuplurilor heterosexuale din societatea românească,

s-ar ajunge, odată cu introducerea acestei forme legale de convieţuire, la

reducerea semnificativă a numărului de procese de divorţ şi partaj, care ocupă o

bună parte din timpul instanţelor judecătoreşti, precum şi a reducerii numărului

de fapte privind violenţa în familie.

În Europa, Danemarca beneficiază de o astfel de lege intitulată � Legea

înregistrării parteneriatului�, Belgia are �Legea privind legalizarea coabitării�,

Suedia are o lege similară intitulată �Legea parteneriatului familial�, precum şi

alte ţări ca Olanda, Norvegia sau Islanda. De asemenea, sunt în curs de adoptare

legi cu acelaşi obiect în Portugalia, Finlanda, Germania, Canada şi Australia.

Astfel de legi, sub titulatura de �common-law marriage� sau �informal

marriage� funcţionează actualmente în 10 dintre statele din componenţa SUA. În

anul 1999, în Franţa, s-a adoptat �Legea solidarităţii civile�, care are ca obiect

concubinajul.

În urma dezbaterilor care au avut loc comisia a hotărât, cu 10 voturi

pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere, avizarea favorabilă a propunerii

legislative în forma prezentată de către iniţiatori.
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La punctul 3 al ordinii de zi , comisia a trecut la dezbaterea în fond a

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

125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a

Medicamentului .

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

vederea examinării proiectului de lege, au avut loc numeroase runde de audieri

ale reprezentanţilor Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi ale reprezentanţilor

producătorilor, distribuitorilor şi importatorilor de produse medicamentoase de

uz uman. De asemenea, la examinarea proiectului de lege s-a avut în vedere şi

punctul  de vedere al Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

În urma dezbaterilor pe articole s-au desprins următoarele principale

amendamente care au ca obiect:

- Agenţia Naţională a Medicamentului este  persoană juridică

română, se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în

vigoare şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu aprobat de

Ministerul Sănătăţii şi Familiei ( ca unitate subordonată Ministerului Sănătăţii şi

Familiei );

- Agenţia Naţională a Medicamentului poate înfiinţa, cu acordul

Ministerului Sănătăţii şi Familiei , agenţii teritoriale fără personalitate juridică,

prin reorganizarea actualelor laboratoare teritoriale ( Agenţia Naţională a

Medicamentului nu poate înfiinţa unităţi teritoriale în fiecare judeţ);

- Agenţia Naţională a Medicamentului asigură realizarea politicii

statului în domeniul produselor medicamentoase de uz uman, prin controlul

complex al calităţii, eficacităţii şi siguranţei acestor produse, contribuind la

promovarea sănătăţii şi siguranţei populaţiei ( pentru a cuprinde întreg sectorul

de responsabilitate al Agenţiei Naţionale a Medicamentului );

- Buletinul Informativ al Agenţiei Naţionale a Medicamentului este

publicaţia oficială a Agenţiei Naţionale a Medicamentului ;



5

- În situaţia în care Agenţia Naţională a Medicamentului hotărăşte,

după caz, suspendarea, retragerea sau modificarea autorizaţiilor pentru produsele

medicamentoase de uz uman, aceasta va informa Ministerul Sănătăţii şi

Familiei,  în termen de 24 de ore, asupra acestor decizii printr-o notă

justificativă, iar informaţia va fi trimisă către toţi distribuitorii de medicamente (

pentru o mai bună urmărire a produselor medicamentoase de uz uman

necorespunzătoare);

- Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale a Medicamentului

este constituit din şefii departamentelor, directorul Direcţiei farmaceutice din

Ministerul Sănătăţii şi Familiei , directorul Direcţiei buget-finanţe din Ministerul

Sănătăţii şi Familiei , directorul Direcţiei juridice şi contecios din Ministerul

Sănătăţii şi Familiei şi directorul general al Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate , care sunt membrii de drept ai consiliului de administraţie ( pentru a

asigura eficienţa consiliului de  administraţie în caz de schimbări de personal în

agenţie sau în celelalte structuri implicate);

- Consiliul de administraţie aprobă tarife şi tarife de urgenţă pentru

activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului , precum şi

valoarea cotizaţiei de menţinere în vigoare a autorizaţiilor de punere pe piaţă

( aceste cotizaţii asigură bugetul necesar funcţionării Agenţiei Naţionale a

Medicamentului în regim extrabugetar);

- Consiliul ştiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului este

constituit din : 4 membri ai Agenţiei Naţionale a Medicamentului, un

reprezentant al Academiei de Ştiinţe Medicale, un reprezentant al Agenţiei

Naţionale Sanitar � Veterinare, 4 reprezentanţi ai facultăţilor de medicină de

preferinţă farmacologi, 4 reprezentanţi ai facultăţilor de farmacie; 4 medici

clinicieni cu experienţă, un medic epidemiolog, un medic imunolog şi un medic

stomatolog propuşi de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi

Familiei ; un reprezentant al Ministerului Sănătăţii şi Familiei , un reprezentant

al Ministerului Industriei şi Resurselor, un reprezentant al Ministerului Educaţiei
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şi Cercetării; un reprezentant al Colegiului Farmaciştilor din România , un

reprezentant al Colegiului Medicilor din România , un reprezentant al Asociaţiei

producătorilor internaţionali de medicamente şi un reprezentant al Asociaţiei

producătorilor români de medicamente ( pentru realizarea politicii ştiinţifice a

Agenţiei Naţionale a Medicamentului );

- Componenţa nominală a Consiliului ştiinţific se aprobă prin ordin

al ministrului sănătăţii şi familiei, la propunerea Agenţiei Naţionale a

Medicamentului , a Ministerului Sănătăţii şi Familiei sau a altor instituţii

implicate, pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului

( pentru a permite specialiştilor de valoare să asigure continuarea activităţii în

consiliul ştiinţific);

- Persoanele care deţin interese sau care îşi desfăşoară activitatea în

diferite societăţi comerciale de producţie,distribuţie sau importatoare de produse

medicamentoase de uz uman nu pot fi membri ai Consiliului de administraţie şi

ai Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului ( pentru a nu se

intra în conflict de interese);

- Agenţia Naţională a Medicamentului se finanţează, în exclusivitate

din venituri extrabugetare ( de la înfiinţarea sa , în anul 1998, Agenţia Naţională

a Medicamentului a funcţionat exclusiv din venituri extrabugetare);

- Angajarea , promovarea şi salarizarea personalului Agenţiei

Naţionale a Medicamentului se fac potrivit legii ;

- În tot cuprinsul ordonanţei, termenul de � medicamente� se va

înlocui cu cel de �produse medicamentoase de uz uman � ( pentru corelare cu

termenul folosit în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind

produsele medicamentoase de uz uman ).

În urma dezbaterilor care au avut loc, comisia a hotărât, în unanimitate, să

propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu

amendamentele prezentate.
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La punctul 4 al ordinii de zi  comisia a trecut la examinarea, în vederea

avizării proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei

Internaţionale a Muncii nr.183/2000 privind revizuirea Convenţiei  ( revizuită)

asupra protecţiei maternităţii, din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a

Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, la Geneva, la 15

iunie 2000.

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei,

România a făcut progrese remarcabile pe plan legislativ în domeniul protecţiei

sociale şi al asigurărilor sociale, care răspund aproape în totalitate prevederilor

Convenţiei menţionate.

Convenţia nr.183/2000 revizuieşte Convenţia nr.103/1952 ( revizuită)

privind protecţia maternităţii şi a fost adoptată cu scopul de a promova într-o

mare măsură egalitatea de tratament a femeilor care muncesc, precum şi de

aproteja sănătatea mamei şi a copilului, preocupare comună a tuturor statelor

membre.

Protecţia gravidităţii este o responsabilitate comună a guvernului şi

societăţii. Pentru a asigura o protecţie eficientă şi nediscriminatorie tuturor

persoanelor de sex feminin pe piaţa muncii, Convenţia prevede obligaţia statelor

care o ratifică să ia măsurile care se impun pentru ca femeile însărcinate sau care

alăptează să nu fie constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sau riscantă

pentru sănătatea lor sau a copilului, să beneficieze de concediu de maternitate şi

de prestaţiile aferente concediului ( prestaţii în bani şi prestaţii medicale ),

inclusiv de prelungire a perioadei de concediu sau reduceri ale programului de

muncă, fără ca acestea să constituie o sursă de discriminare în materie de

ocupare sau păstrare a locului de muncă.

De asemenea, la prezentarea unui certificat medical care să indice data

probabilă a naşterii, orice femeie căreia i se aplică prevederile prezentei

Convenţii are dreptul la un concediu de maternitate de cel puţin patrusprezece

săptămâni.
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România a ratificat şi alte instrumente internaţionale relevante pentru

protecţia drepturilor femeii, precum Convenţia ONU privind eliminarea tuturor

formelor de discriminare faţă de femei, Convenţia OIM nr.3/1919 privind

protecţia maternităţii, Convenţia OIM nr.89/1948 privind munca de noapte a

femeilor care lucrează în industrie şi Convenţia OIM nr.111/1958 privind

disriminarea ( angajare şi profesie).

Conform legislaţiei în vigoare, art.118 din Legea nr.19/2000 privind

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, angajatele au

dreptul, pe o perioadă de 126 zile calendaristice, la concediu pentru sarcină şi

lehuzie, perioadă în care beneficiază de indemnizaţie de maternitate.

Asupra acestui proiect de lege nu au fost formulate observaţii şi, în

consecinţă, comisia l-a avizat favorabil în forma înaintată de către Guvern.

Dezbaterile asupra punctul 5 al ordinii de zi au fost amânate până la

finalizarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind Legea spitalelor.

Din numărul total al membrilor comisiei ( 14 ) a absentat motivat doamna

dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,

DEP.ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM   


