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Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                        Nr. 28/512/ 30 august 2002   

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din perioada 27 � 30.08.2002   

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

27.08.2002, între orele 9,30 � 13,30 , în ziua de 28.08.2002 între orele 9,00 �

14,00, în  ziua de 29.08.2002 între orele 9,00 � 14,00 şi în ziua de 30.08.2002

între orele 9,00 � 12,00,  având următoarea ordine de zi:

1. Dezbateri asupra proiectului Legii drepturilor pacientului.

2. Dezbateri asupra propunerii legislative privind asigurarea asistenţei

medicale în localităţile din mediul rural.

3. Dezbateri asupra propunerii legislative privind modificarea Legii

nr.74/1995 , republicată, privind exercitarea profesiunii de medic, organizarea şi

funcţionarea Colegiului Medicilor din România .

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

Legii drepturilor pacientului, subliniindu-se importanţa deosebită a adoptării

acestuia, având în vedere că România nu dispune de un act normativ care să

susţină în mod expres drepturile pacienţilor.
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 În urma dezbaterilor a reieşit faptul că proiectul de lege trebuie

corelat cu cerinţele Uniunii Europene în materie, fără ca aceste prevederi să se

suprapună cu alte acte normative şi să fie strict direcţionate pe problematica

drepturilor pacientului, respectiv pe probleme de etică medicală. Este necesar ca,

la examinarea proiectului de lege, să se aibă în vedere normele obligatorii de

integrare europeană.

De asemenea, este necesară atât o definire mai clară a termenilor de

pacient, discriminare, îngrijiri de sănătate, intervenţie medicală şi îngrijiri

terminale, ca şi menţionarea obligaţiilor pacientului, precum şi stabilirea şi

sancţionarea contravenţiilor privind nerespectarea prezentelor dispoziţii.

În aceste condiţii, comisia a apreciat că proiectul de lege trebuie

îmbunătăţit, în aşa fel încât, să reflecte atât recunoaşterea deplină a drepturilor

pacientului, de a beneficia de asigurarea unor servicii medicale calitative în

ambulatoriu şi în spital, cât şi responsabilitatea acestuia faţă de furnizorii de

servicii medicale.

Continuarea dezbaterilor asupra Legii drepturilor pacientului a fost

amânată întrucât, aşa după cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei , acest proiect de lege cuprinde o serie de prevederi care sunt în strânsă

corelaţie  cu cele din Legea spitalelor , care face obiectul unor iniţiative

legislative pe care comisia va continua să le dezbată la începutul acestei sesiuni

parlamentare.

În continuare, comisia a luat în dezbatere propunerea legislativă privind

asigurarea asistenţei medicale în localităţile din mediul rural.

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

propunerea legislativă vizează stabilirea unor măsuri pentru pregătirea unor

cetăţeni din localităţile rurale, ca personal medical, care să asigure asistenţa

medicală primară, în condiţii normale şi permanent, în localităţile din mediul

rural.
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Pentru realizarea acestui deziderat, propunerea legislativă are în vedere ca

asigurarea asistenţei medicală primară, în localităţile din mediul rural, să fie

rezolvată pe plan local, din bugetele locale, atât în ceea ce priveşte cheltuielile

necesare creării unor spaţii corespunzătoare şi dotării lor materiale, cât şi pentru

formarea de cadre medicale, constând în alocarea unor sume sub formă de burse.

În urma dezbaterilor care au urmat s-a constatat că propunerea legislativă,

astfel cum este elaborată, necesită a fi revăzută în aspectele esenţiale, în corelare

cu legislaţia în materie şi incidentă, pentru eliminarea paralelismelor şi a stărilor

de conflict. În acest sens, ne referim la prevederile legilor cadru cum ar fi Legea

asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997, Ordonanţa Guvernului nr. 50/2000

privind măsurile de colaborare între Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi

autorităţile administraţiei locale în aplicarea reglementărilor în domeniul

sănătăţii publice, Legea învăţământului nr.84/1995, Ordonanţa Guvernului nr.

124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, precum şi la

cele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1115/1996 privind unele măsuri

pentru reforma serviciilor medicale.

Referitor la propunerea de finanţare din bugetele locale ale comunelor, a

cheltuielilor pentru investiţii la cabinetele medicale şi asigurarea unor burse,

menţionăm că acestea nu se regăsesc în art.11 din Legea nr.189/1998 privind

finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, care prevede expres acţiunile

şi cheltuielile cu destinaţie specială, ce pot face obiectul finanţării. De asemenea,

art.17 din aceeaşi lege precizează că în bugetele locale nu se pot înscrie şi nu se

pot aproba cheltuieli fără asigurarea resurselor financiare corespunzătoare,

cheltuielile având o destinaţie precisă şi limitată.

În cazul în care se doreşte să se instituie contractarea, cu unii studenţi, a

acordării de burse în schimbul obligaţiei revenirii lor în localităţile rurale de

domiciliu şi funcţionarii aici o perioadă convenită, acest lucru este posibil fără a

fi necesară elaborarea unei legi speciale.
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Având în vedere cele enunţate mai sus, comisia a hotărât amânarea luării

unei decizii privind oportunitatea acestei propuneri legislative, până la viitoarea

şedinţă a comisiei.

În continuare, s-a trecut la examinarea propunerii legislative privind

modificarea Legii nr.74/1995, republicată, privind exercitarea profesiunii de

medic, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România .

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

foştii deţinuţi politici, care au luptat în cea mai dură perioadă de dictatură cu

preţul libertăţii şi chiar al vieţii, au primit doar parţial reparaţiile de ordin moral

şi material la carea aveau  dreptul.

O primă măsură care se impunea era aceea ca aceste persoane să-şi poată

desfăşura activitatea profesională, la cerere, fără limită de vârstă, ţinându-se

seama numai de capacitatea lor psiho-fizică. Este vorba de un act reparatoriu, cu

caracter moral, contribuind în acest mod nu numai la o îmbunătăţire a vieţii lor,

ci şi la o importantă contribuţie pentru buna desfăşurare a procesului de

democratizare în societatea românească, deţinuţii politici fiind un garant al

acestei democratizări. Această măsură vizează medicii, foşti deţinuţi politici,

care desfăşoară o activitate profesională cu un profund caracter social şi

umanitar, care poate fi prelungită până la vârsta limită a capacităţii lor psiho-

fizice, pe baza certificatului de sănătate.

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea

art.9 alin.(6) din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic,

înfiinţarea , organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România ,

propunându-se ca medicii care au fost deţinuţi sau internaţi din motive politice

să îşi poată desfăşura activitatea profesională, la cerere, fără limită de vârstă,

ţinându-se seama numai de capacitatea lor psiho-fizică.
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Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât amânarea dezbaterilor pe

articole, asupra prezentei propuneri legislative, până la următoarea şedinţă a

comisiei din viitoarea sesiune parlamentară.

La lucrările comisiei au participat 13 deputaţi, fiind absent motivat

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

PREŞEDINTE,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM   


