
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie              Nr. 28/ 488 / 4 decembrie  2003

PROCES VERBAL
al şedinţei comisiei din ziua de 3.12.2003

La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi fiind absent motivat 1

deputat .

La lucrările comisiei participă ca invitaţi dl.George Pavelescu, secretar de

stat , Ministerul Sănătăţii şi doamna Alexandra Cucu, director general , Direcţia

de sănătate, Ministerul Sănătăţii  .

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

preşedintele comisiei , care supune la vot ordinea de zi.

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

1. Dezbaterea şi avizarea , în fond, a propunerii legislative privind

statutul medicului de medicina muncii şi organizarea serviciilor de medicina

muncii  ( PL nr.337/2003).

2. Dezbaterea şi avizarea , în fond, a proiectului de Lege privind

organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale ( PL nr.602/2003).

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la

locurile de muncă.
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La primul punct al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere propunerea

legislativă privind statutul medicului de medicina muncii şi organizarea

serviciilor de medicina muncii .

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

legislativă care prevede atribuţiile specifice medicului de medicina muncii

armonizate, conform reglementărilor în materie, cu principiile din legislaţia

comunitară, a mai fost discutată şi în şedinţele  anterioare. Subliniind că s-a

înaintat comisiei o serie de amendamente ale Ministerului Sănătăţii , domnia sa

acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Sănătăţii pentru a expune punctul

de vedere asupra propunerii legislative.

Dl.George Pavelescu arată că Ministerul Sănătăţii este de acord cu

promovarea propunerii legislative. Ministerul Sănătăţii îşi propune să dezvolte

reţeaua  de medici de medicina muncii , pregătindu-i prin forma de rezidenţiat.

În vederea soluţionării problemelor generate de disproporţia dintre nevoia de

asistenţă de medicina muncii şi numărul limitat de specialişti, Ministerul

Sănătăţii va iniţia modificarea Normelor generale de protecţia muncii în sensul

abilitării temporare a medicilor cu competenţă în medicină de întreprindere

pentru îndeplinirea atribuţiilor de medicina muncii, completată cu o formulă de

pregătire intensivă a acestora în perioada de derogare. De asemenea se va

reanaliza frecvenţa examinărilor medicale periodice impuse prin anexa nr.7 a

Normelor. Concret aceste controale periodice , care se vor face pe categorii de

vârstă şi grad de risc profesional, se vor efectua la intervale mai mari.

În continuare, comisia a procedat la dezbaterea pe articole.

Asupra art.1 şi 2 nu s-au făcut intervenţii. Supuse la vot, acestea au fost

adoptate în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune reformularea

art.3 astfel: �Medicul de medicina muncii poate ocupa un post adecvat pregătirii

sale în structurile de medicina muncii, în inspecţia muncii şi inspectoratele

teritoriale de muncă, în învăţământ şi cercetare şi în alte instituţii care necesită
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prezenţa unui medic de medicina muncii.� Această modificare este necesară

întrucât referirea la Fondul Naţional de Asigurare pentru Accidente de Muncă şi

Boli Profesionale nu mai este de actualitate în condiţiile în care Legea

nr.346/2002 s-a modificat.

Supus la vot art.3 reformulat a fost votat în unanimitate .

Asupra art.4 nu s-au făcut intervenţii, acesta fiind votat în unanimitate .

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei propune reformularea art.5 astfel: �În acord cu

practica internaţională, angajarea medicului de medicina muncii se face pe baza

unui contract încheiat între medic şi angajator.� Domnia sa motivează că

direcţiile de sănătate publică nu au atribuţii în certificarea contractelor de

muncă.

Asupra art.6 şi 7 nu s-au făcut intervenţii, acestea au fost votate în

unanimitate.

Dl.dep.farm.Ion Burnei  propune reformularea lit.c) şi g) ale art.8 care se

referă la atribuţiile medicului de medicina muncii astfel:

�c)coordonează monitorizarea biologică a expunerii profesionale şi a

efectelor  consecutive expunerii, după o prealabilă selecţie a celor mai adecvate

teste, pe baza parametrilor de sensibilitate, specificitate şi a valorii lor

predictive;

g)comunică direcţiei de sănătate publică judeţeană sau a municipiului

Bucureşti morbiditatea cu incapacitate temporară de muncă pentru boli

profesionale şi alte date statistice solicitate de aceasta;�

Domnia sa apreciază că medicii de medicina muncii pot verifica numai

incapacitatea de muncă de cauză profesională.

Supuse la vot ambele amendamente au fost adoptate în unanimitate .

Asupra art.9 şi 10 nu s-au făcut intevenţii. Acestea au fost adoptate în

unanimitate.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru  propune eliminarea art.11,

întrucât există o specialitate distinctă, medicală de urgenţă iar în programul de



4

pregătire al medicilor de medicina muncii nu exisdtă decât noţiuni de prim

ajutor în caz de intoxicaţii profesionale. Acest amendament a fost votat în

unanimitate.

Asupra art.12 nu s-au făcut intervenţii, comisia adoptându-l în

unanimitate.

Dl.dep.Gheorghe Popescu propune ca , pentru o exprimare corectă,

sintagma�definirea programelor� din preambulul art.13 să se înlocuiască cu

sintagma �stabilirea programelor�, iar cuvântul �adoptate� de la lit.e) să se

înlocuiască cu cuvântul �adaptate�.

Supuse la vot, ambele amendamente au fost adoptate în unanimitate.

Doamna dep.Iulia Pataki propune eliminarea lit.a) de la art.14 deoarece

textul se regăseşte în preambulul acestui articol.

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

Art.15 şi 16 au fost adoptate în forma iniţială.

Doamna dep.Constanţa Popa propune ca la art.17 lit.e) cuvântul

�absenteism� să se înlocuiască cu sintagma �incapacitatea de muncă�, întrucât

acesta este termenul consacrat.

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

Asupra art.18 nu s-au făcut intervenţii, acesta a fost adoptat în

unanimitate.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei propune ca la art.19 sintagma �factori de risc� să

se completeze cu sintagma �din mediu�, iar la art.20 lit.b) şi d) să se elimine,

deoarece atribuţiile medicului de medicina muncii privind participarea la

negocierea bugetului pentru medicina muncii interferă cu activitatea

angajatorului într-un mod nejustificat.

Amendamentele au fost adoptate în unanimitate.

Asupra art.21 � 24 nu s-au făcut intervenţii, acestea au fost adoptate în

unanimitate.
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Doamna dep.Iulia Pataki propune ca, pentru utilizarea terminologiei

juridice consacrate, art.25 să se reformuleze astfel: �Salariul medicului de

medicina muncii se stabileşte prin negociere între acesta şi angajator, cu

respectarea nivelurilor minime prevăzute de reglementările legale în vigoare �

iar la art.26 după sintagma �dreptul la concediu� să se adauge sintagma �de

odihnă�.

Supuse la vot amendamentele au fost adoptate în unanimitate.

Asupra art.27 şi 28 nu s-au făcut intervenţii; acestea au fost adoptate în

unanimitate.

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

face posibilă colaborarea interdisciplinară, art.29 să se reformuleze astfel:

�Medicul de medicina muncii colaborează cu specialişti  din alte unităţi

medicale şi nemedicale în probleme metodologice, tehnice şi de investigaţie

ştiinţifică.�

Art.30 a fost adoptat în forma iniţială.

Dl.dep.dr.Ion Luchian propune ca la art.31 textul să înceapă cu cuvântul

�Potrivit�, iar cuvântul �absenteismul� să se înlocuiască cu sintagma �lipsei de

serviciu�. Modificările sunt necesare pentru a respecta terminologia consacrată.

La art.32 domnia sa propune înlocuirea cuvântului �percepte� cu cuvântul

�principiile� , având aceiaşi motivare ca la art.31.

Supuse la vot amendamentele au fost adoptate în unanimitate.

Asupra art.33 � 41 nu s-au făcut intervenţii, acestea au fost adoptate în

forma iniţială.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş propune ca , pentru o exprimare mai bună, art.42

să se reformuleze astfel: �Medicul de medicina muncii este obligat să păstreze

informaţiile confidenţiale privind activitatea angajatorului. În eventualitatea că

dezvăluirea acestora este absolut necesară, aceasta se va face numai cu acordul

prealabil al autorităţilor competente şi în conformitate cu reglementările legale

în vigoare.�
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca, pentru

concizia normei, art.43 să se reformuleze astfel: �Litigiile sau abaterile de la

etica profesională ale  medicului de medicina muncii sunt supuse analizei

Colegiului Medicilor din România prin Comisia de Medicina Muncii. Săvârşirea

unor abateri de către medicul de medicina muncii atrage după caz răspunderea

disciplinară, contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.�

Supuse la vot ambele amendamente au fost votate în unanimitate.

Asupra art.44 nu s-au făcut intervenţii; acesta a fost adoptat în

unanimitate.

Doamna dep.dr.Ana Florea prezintă propunerea Ministerului Sănătăţii

ca art.45 să se elimine deoarece Ministerul Sănătăţii consideră că în condiţiile

prezente nu există bază materială şi logistică pentru înfiinţarea institutelor de

medicina muncii; restul atribuţiilor sunt deja reglementate prin Legea

nr.100/1998 privind asistenţa de sănătate publică; în condiţiile incompatibilităţii

apărute ca urmare a încadrării medicilor în categoria funcţionarilor publici, în

DSP-urile teritoriale au rămas un număr redus de medici de medicina muncii,

activităţile curente fiind girate de specialiştii de mediu şi toxicologie, deci din

alte secţii decât cea de medicina muncii.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei nu este de acord cu

această eliminare deoarece activitatea de medicina muncii trebuie să fie

coordonată de către institutele de specialitate.

Domnia sa este pentru menţinerea art.45.

Supus la vot, art.45 a fost adoptat în forma iniţială.

Asupra art.46 nu s-au făcut intervenţii.

Dl.dep.farm.Ion Burnei prezintă propunerea Ministerului Sănătăţii de

eliminare a art.47, deoarece art.45 prevede că institutele de medicina muncii

sunt subordonate  Ministerului Sănătăţii .

Supusă la vot , eliminarea art.47 a fost respinsă în unanimitate.
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Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru propune ca la art.48 după

sintagma ��direcţiilor de sănătate publică� să se adauge sintagma�judeţene sau

a municipiului Bucureşti�.

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca art.49 să

se reformuleze astfel: �Serviciile de sănătate în muncă sunt furnizate de

structurile de medicina muncii precizate şi definite în Normele Generale de

Protecţia Muncii.� Această modificare este necesară pentru consecvenţa

modului de formulare din legislaţia adoptată în prezent de Ministerul Sănătăţii şi

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

În continuare, domnia sa propune ca în finalul art.50 să se adauge

sintagma�norme aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.�

Ambele amendamente au fost adoptate în unanimitate .

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei propune ca art.51 şi 52 să se elimine, întrucât

legea se referă la Statutul medicului de medicina muncii, pentru alte specialităţi

şi competenţe sunt reglementări speciale.

Dl.dep.Petre Naidin propune ca art.53 să se elimine deoarece nu este

cazul ca Ministerul Sănătăţii să elaboreze norme metodologice de aplicare.

 Ambele amendamente au fost adoptate în unanimitate .

Dl.dep.dr.Ion Luchian propune eliminarea art.54 apreciind că textul ,

parţial, se regăseşte în art.47 şi 48.

Supusă la vot eliminarea a fost respinsă în unanimitate, deoarece art.54

se corelează cu art.45 şi 46.

Supusă la vot, propunerea legislativă cu amendamente, a fost adoptată în

unanimitate.

La punctul doi al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere proiectul de

Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că având în

vedere specificul activităţii medicale în totalitatea ei şi anume practică medicală

propriu-zisă, învăţământ universitar şi postuniversitar, cercetare ştiinţifică

medicală, se impune existenţa unui for ştiinţific la nivel academic, care să

contribuie la dezvoltarea ştiinţelor medicale şi la îmbunătăţirea stării de sănătate

a populaţiei.

Organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale nu mai

corespunde cerinţelor actuale şi strategiilor de asigurare a cercetării ştiinţifice

medicale şi implicit de asigurare a sănătăţii populaţiei.

Prin proiectul de lege este reglementată organizarea Academia de Ştiinţe

Medicale a României pe baze noi, în concordanţă cu cuceririle ştiinţifice

moderne, cu necesităţile de dezvoltare a asistenţei medicale şi ale

învăţământului universitar şi farmaceutic. Domnia sa menţionează că aplicarea

măsurilor propuse prin prezentul proiect de lege nu exercită influenţe financiare

asupra bugetului de stat.

Prin proiectul de lege se recunoaşte valoarea şi prestigiul profesional şi

ştiinţific al membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale şi totodată se acordă

posibilitatea admiterii ca membri ai Academiei a unor cetăţeni străini, fie ca

membri de onoare sau membri corespondenţi.

Proiectul de lege stabileşte totodată atribuţiile principale ale Academiei

de Ştiinţe Medicale în domeniul cercetării ştiinţifice medicale şi farmaceutice, al

valorificării rezultatelor acestor cercetări, în domeniul sănătăţii publice şi al

îmbunătăţirii asistenţei medicale a populaţiei. În exercitarea atribuţiilor sale

Academia de Ştiinţe Medicale colaborează cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul

Educaţiei şi Cercetării şi Academia Română.

Având în vedere că procesul de cercetare ştiinţifică este strâns legat de

învăţământul universitar medical şi farmaceutic, sunt precizate relaţiile

Academia de Ştiinţe Medicale cu instituţiile de învăţământ superior şi cu
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unităţile sanitare, în ceea ce priveşte constituirea unităţilor de cercetare

ştiinţifică, medicală şi farmaceutică.

Organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale sunt stabilite

detaliat în prezentul proiect legislativ, cu dreptul de a înfiinţa filiale teritoriale în

centrele universitare precum şi secţii de specialitate, în diferite domenii de

cercetare. De asemenea, sunt arătate organele de conducere ale Academiei de

Ştiinţe Medicale: adunarea generală a membrilor, consiliul de conducere şi

preşedintele, precum şi modul de luare al deciziilor.

Ţinând cont de direcţiile de cercetare sunt nominalizate domeniile

cercetării ştiinţifice medicale cum sunt cercetarea medicală clinică, cercetarea

medicală în domeniul sănătăţii publice şi medicinii preventive şi cercetarea

ştiinţifică medicală fundamentală. Academia de Ştiinţe Medicale fiind

organizaţie ştiinţifică cu personalitate juridică are dreptul de a încheia contracte

de cercetare-prestare cu instituţii din ţară sau din străinătate.

Dl.George Pavelescu arată că este necesară promovarea proiectului de

lege în forma înaintată de Senat. În fapt, Ministerul Sănătăţii este iniţiatorul

proiectului de lege.

Domnia sa apreciază că proiectul de lege este bine structurat şi cuprinde

prevederi privind indemnizaţia lunară viageră, egală cu salariul mediu pe

economie. Cei 1.500 de membri ai Academiei de Ştiinţe Medicale merită din

plin această pensie, care nu reprezintă un efort foarte mare pentru Ministerul

Sănătăţii . Domnia sa menţionează că suma de 15,8 miliarde lei/an ce reprezintă

pensia viageră nu a fost prinsă în bugetul Ministerului Sănătăţii pe anul 2004 şi,

în consecinţă, chiar dacă legea intră în aplicare în anul 2004 aceste pensii nu vor

putea să fie plătite. Probabil se va iniţia un act normativ de amânare a plăţii

pensiei până în anul 2005.

În continuare comisia a procedat la dezbaterea pe articole a proiectului

de lege.



10

În cadrul acestor dezbateri membrii comisiei au intervenit numai asupra

art.10.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune reformularea

acestuia astfel:

�Art.10. � (1) Membrii titulari ai Academiei de Ştiinţe Medicale

beneficiază de o indemnizaţie lunară viageră egală cu salariul mediu pe

economie.

(2) Membrii titulari şi corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe Medicale

sunt menţinuţi în activitate sau în funcţii de conducere până la vârsta de 70 de

ani şi peste această vârstă sunt menţinuţi în activitate prin prelungiri anuale cu

acordul instituţiei în care lucrează, în baza certificatului medical al stării de

sănătate.�

Supus la vot amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

Supus la vot, proiectul de lege cu amendamentul votat a fost adoptat în

unanimitate.

La punctul trei al ordinii de zi , comisia a dezbătut şi avizat proiectul de

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind

protecţia maternităţii la locurile de muncă.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  face o scurtă

prezentare a proiectului de lege care trebuie promovat, întrucât România şi-a

luat angajamentul adoptării de reglementări pentru protcţia maternităţii atât prin

Programul de Guvernare pentru perioada 2001 � 2004, cât şi prin Documentul

depoziţie pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană .

Prezenta ordonanţă de urgenţă completează cadrul legislativ existent cu

măsuri specifice de protecţie a sănătăţii şi securităţii salariatelor gravide şi a

mamelor la locurile lor de muncă, măsuri care nu se regăsesc în alte acte

normative în vigoare şi nu se pot reglementa printr-un act normativ subordonat

legii.
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Actul normativ de faţă prevede , în principal, următoarele:

- definirea unor termeni şi expresii precum: salariată gravidă,

salariată care a născut recent, salariată care alăptează, dispensă pentru consultaţii

prenatale, concediu de risc maternal;

- acordarea dreptului la dispensă pentru consultaţii prenatale

salariatei gravide pe durata programului său de lucru;

- instituirea dreptului la concediu şi indemnizaţie de risc maternal

pentru salariatele gravide sau mame cărora, în anumite condiţii, angajatorii nu

pot să le schimbe locul de muncă;

- instituirea concediului postnatal obligatoriu de 42 zile;

- precizarea obligaţiilor reciproce ale angajatorului şi ale salariatei

care solicită măsuri de protecţie a sănătăţii sale, a fătului sau a copilului său;

stabilirea de sancţiuni pentru persoanele vinovate de încălcarea prevederilor

actului normativ.

Influenţele financiare lunare ale aplicării ordonanţei de urgenţă, estimate

pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, în vederea plăţii indemnizaţiilor de

risc maternal femeilor gravide şi mamelor, care lucrează în medii toxice şi al

căror loc de  muncă nu poate fi schimbat de angajator, este de circa 14,9

miliardelei, rezultând un necesar de fonduri estimat de 59,7 miliarde lei, pentru

primul an de aplicare al ordonanţei.

La aplicarea prezentului  act normativ au fost avute în vedere prevederile

următoarelor reglementări europene şi internaţionale:

- Directiva Consiliului 92/85/CEE privind introducerea măsurilor de

încurajare a îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătoarelor gravide,

lăuze sau care alăptează;

- Carta Socială Europeană revizuită, ratificată de România prin

Legea nr.74/1999;
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- Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.183/2000 privind

revizuirea Convenţiei ( revizuită) asupra protecţiei maternităţii din 1952,

ratificată de România prin Legea nr.452/2002.

Asupra articolelor nu s-au făcut intervenţii.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot avizarea

favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, în

forma înaintată de iniţiator.

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

comisiei informează membrii comisiei că Ministerul Sănătăţii a înaintat spre

studiu şi dezbatere un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi

completarea legii spitalelor nr.270/2003  propus a fi inclus în Legea de abilitare

a Guvernului de a emite ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare.

În acest proiect de ordonanţă se prevede modificarea alin.(3) al art.13 şi

eliminarea alin.(4) � (9). Domnia sa nu este de acord cu modificarea alin.(3),

propusă de Ministerul Sănătăţii  care precizează că acreditarea spitalelor se

acordă de Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor ce se va constitui şi va

funcţiona în baza unei legi proprii, sub controlul Parlamentului.

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

menţinerea textului iniţial din Legea spitalelor în care nu se reglementează că

această comisie funcţionează prin lege proprie specială.

Dl.George Pavelescu arată că înfiinţarea şi organizarea Comisiei

Naţionale de Acreditare a Spitalelor se va face prin lege organică.

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

necesară o lege organică deoarece regulamentul de funcţionare şi organizare a

Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor se poate face prin norme de

aplicare a Legii spitalelor. Domnia sa precizează că la dezbaterea Legii

spitalelor comisia a hotărât, după o serie de discuţii, că această instituţie trebuie

să fie numai sub controlul Parlamentului. Este adevărat că art.13 alin.(7) din
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Legea spitalelor prevede că Regulamentul de organizare şi funcţionare a

Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor se aprobă prin lege, ceea ce

îngreunează foarte mult începerea activităţii acesteia. În consecinţă propune ca

acest regulment să se aprobe prin Hotărâre de Guvern, la propunerea

Ministerului Sănătăţii , iar art.13 alin.(7) să se modifice în acest sens.

Dl.George Pavelescu arată că din textul de lege rezultă că spitalele

trebuie să intre în acreditare peste 6 luni, iar spitalele nu sunt pregătite. Pe de

altă parte, până în prezent, nu s-a înfiinţat Comisia Naţională de Acreditare a

Spitalelor care , tot conform Legii spitalelor , conferă acestuia dreptul de a intra

în raporturi contractuale cu casele de asigurări. Ministerul Sănătăţii a gândit

modificarea art.13 alin.(3) şi eliminarea alin.(9) pentru a uşura aplicarea Legii

spitalelor. De asemenea, Ministerul Sănătăţii consideră că procedurile ,

condiţiile de acreditare şi ierarhizare a spitalelor trebuie înaintate acestora pentru

a-şi forma o strategie în vederea solicitării acreditării. În consecinţă, este necesar

să se acorde un termen de graţie în ceea ce priveşte relaţiile cu casele de

asigurări, în sensul că spitalele să aibă dreptul de a încheia contracte cu casele de

asigurări şi înainte de a obţine acreditarea. Procedura de înfiinţare a Comisiei

Naţionale de Acreditare a Spitalelor , aşa cum este prevăzută în Legea spitalelor

este foarte greoaie.

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

elimine din textul art.13 alin.(3) care prevede obligativitatea încheierii de

contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări numai după

obţinerea acreditării de către spitale. Acţiunea de acreditare a spitalelor trebuie

să înceapă odată cu finalizarea Regulamentului de organizare şi funcţionarea a

Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, prin Hotărâre de Guvern.

Termenul pentru emiterea Hotărârii de Guvern să fie de 6 luni. Referitor la

nominalizarea membrilor comisiei, aceasta trebuie să se facă de către Parlament,

cu avizul comisiilor de specialitate, aşa cum este prevăzut în Legea spitalelor.
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Dl.dep.Gheorghe Popescu apreciază că eliminarea textului privind

obligativitatea încheierii contractelor de furnizări de servicii medicale cu casele

de asigurări numai după acreditarea spitalelor este foarte corectă. Domnia sa

subliniază că, înainte de acreditare, spitalele trebuie să aibă autorizaţie de

funcţionare. Ori, în prezent, sunt o serie de spitale care nu au autorizaţie de

funcţionare, parţial şi din vina Ministerului Sănătăţii care nu a alocat bani pentru

investiţii ( exemplu � consolidări). În Bucureşti, din 143 spitale numai 30 au

autorizaţie de funcţionare. În consecinţă ce se întâmplă cu aceste spitale care nu

îndeplinesc condiţiile de acreditare. Domnia sa apreciază că la stabilirea acestor

condiţii trebuie să se aibă în vedere toate aceste aspecte.

Dl.George Pavelescu arată că, la art.22 din Legea spitalelor la alin.(1) se

precizează că, conducerea executivă a spitalelor publice este constituită din

comitetul director şi directorul general. Prin proiectul de ordonanţă, Ministerul

Sănătăţii propune ca această conducere executivă să fie reprezentată numai de

comitetul director, iar directorul general să facă parte din comitetul director

deoarece el este managerul unităţii sanitare. Acesta trebuie să aibă competenţă în

managementul sanitar, însă datorită faptului că sunt puţini medici cu competenţă

în managementul sanitar Ministerul Sănătăţii a propus ca la concursul pentru

ocuparea postului de director general să participe şi alţi medici, care până la data

de 31 decembrie 2005 trebuie să obţină competenţa.

Referitor la funcţia de director general al spitalelor clinice şi universitare,

Ministerul Sănătăţii propune ca postul să poată fi ocupat şi de cadre didactice

universitare care nu predau.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  nu este de acord cu

aceasta , de exemplu asistenţii universitari nu potsă ocupe postul de director

general,  deoarece nu pot avea autoritate în faţa subordonaţilor care sunt

profesori universitari.

Domnia sa apreciază că asupra acestui punct mai trebuie să reflecteze şi

Ministerul Sănătăţii şi membrii comisiei.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca toţi

membrii comisiei să studieze proiectul de ordonanţă, discuţiile amânându-se

după 15 decembrie.

Dl.dep.Gheorghe Popescu doreşte să cunoască de ce nu s-au alocat, până

în prezent suma de 4.000 miliarde lei care reprezintă datoria furnizorilor de

servicii medicale. În unele spitale , în spatele contractelor au stat o serie de

comenzi dintre care unele au fost validate, altele nu. La spitalul Fundeni suma

de 162 miliarde lei s-a micşorat cu 6 miliarde lei.

Dl.dep.farm.Ion Burnei  arată că sunt 86 de spitale care nu au bani de

salarii pe luna noiembrie şi decembrie.

Dl.George Pavelescu arată că Ministerul Sănătăţii a solicitat suma de

1.037 miliarde lei din fondul de rezervă a Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate pentru salarii pe noiembrie şi decembrie 2003 şi pentru prime, însă

Ministerul Finanţelor Publice nu a răspuns.

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

propune ca, comisia să înainteze Ministerului Sănătăţii o adresă prin care să

solicite rezolvarea situaţiei menţionate mai sus.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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