
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                   Nr. 28/  116 / 26  martie  2003

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de 25  şi 26.03.2003

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat

lucrările în ziua de 25.03.2003 între orele 15,00 � 19,00,  iar în ziua de

26.03.2003 între orele 9,00 � 14,30  având următoarea ordine de zi:

1. Audierea factorilor de răspundere în domeniul medicinei

stomatologice privind situaţia actuală a asistenţei medicale stomatologice din

România.

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind producerea şi

valorificarea legumelor de câmp ( PL nr.143/2003).

3. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap  ( PL nr.19/2003).

Lucrările şedinţei 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 audierile prevăzute la primul punct al ordinii de zi au participat, în

calitate de invitaţi, distinşi profesori, decani ai instituţiilor de învăţământ

superior medical stomatologic, factori de răspundere din cadrul Ministerului
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Sănătăţii şi Familiei , Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Colegiului

Medicilor din România , precum şi preşedinţii Uniunii Naţionale a Asociaţilor

Stomatologice din România şi Asociaţiei Medicilor Stomatologi cu Practică

Privată din România.

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

prezentele audieri reprezintă o consecinţă a situaţiei actuale precare a asistenţei

medicale stomatologice, componentă de bază în cadrul sistemului de acordare a

asistenţei medicale a populaţiei. Asistenţa stomatologică are un profil specific,

atât din punct de vedere medical cât şi din punct de vedere economic, financiar,

al învăţământului superior medical, precum şi al perfecţionării profesionale

continue.

De asemenea, a mai arătat domnia sa , asociaţiile reprezentative ale

medicilor stomatologi au înaintat Comisiei pentru sănătate şi familie un proiect

de iniţiativă legislativă privind exercitarea profesiunii de medic dentist,

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din

România care, în viziunea integrării României în Uniunea Europeană , are drept

scop alinierea la directivele sectoriale în materie, protejarea profesiunii şi libera

circulaţie a medicilor dentişti în spaţiul european.

De asemenea, a menţionat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei , la şedinţa de lucru din 14 decembrie 2002 a Ministerului Educaţiei şi

Cercetării , Ministerului Sănătăţii şi Familiei , Ministerului Integrării Europene,

reprezentanţilor universităţilor de medicină şi farmacie din România, Colegiului

Medicilor din România şi Colegiului Farmaciştilor din România , participanţii

au convenit în unanimitate asupra necesităţii introducerii în toate instituţiile de

învăţământ superior cu profil medico-farmaceutic, începând cu anul universitar

2003 � 2004, cu anul I de studiu, a unor planuri de învăţământ ( curricula) în

acest domeniu care să respecte cerinţele stabilite de directivele sectoriale ale

Uniunii Europene.
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Au fost aprobate conţinutul minimal şi natura modificărilor necesare

pentru compatibilizarea  cu directivele Uniunii Europene pentru : medicină,

medicină dentară ( înlocuieşte denumirea specializării în stomatologie),

farmacie, asistenţi medicali generalişti, asistenţi medicali licenţiaţi ( absolvenţi

de facultate cu durata de 4 ani ) şi moaşe ( absolvenţi/absolvente de facultate cu

durata de 4 ani ).

De asemenea, s-a convenit modificarea, acolo unde este posibil chiar

pentru ceilalţi ani de studiu , a actualelor curricule pentru asigurarea

compatibilităţii cu prevederile acquis-ului comunitar. S-a hotărât introducerea în

universităţi a unor programe de formare pentru cei care , după absolvire,  trebuie

să îndeplinească toate condiţiile minimale stabilite de directivele sectoriale

pentru exercitarea profesiei în Uniunea Europeană .

Audierile care au urmat au  punctat o serie de aspecte privitoare la :

- schimbarea denumirii de �medic stomatolog� în �medic dentist� ,

ca urmare a recomandării comisiei sectoriale europene TAIEX;

- necesitatea promovării iniţiativei legislative privind exercitarea

profesiunii de medic dentist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului

Medicilor Dentişti  din România , ca organism  profesional reprezentitiv al

acestui segment şi partener de lucru al instituţiilor statului cu responsabilităţi în

asigurarea sănătăţii populaţiei ( Ministerul Sănătăţii şi Familiei , Casa Naţională

de Asigurări de Sănătate , Colegiul Medicilor din România şi Colegiul

Farmaciştilor din România );

- necesitatea înfiinţării în toate instituţiile de învăţământ superior

medical a facultăţilor de medicină dentară, care să beneficieze de noi planuri de

învăţământ ( curricula) în acest domeniu şi care să respecte cerinţele stabilite de

directivele sectoriale ale Uniunii Europene;

- introducerea în universităţi a unor programe de formare pentru cei

care după absolvire să îndeplinească toate condiţiile minimale stabilite de
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directivele sectoriale privind exercitarea profesiei de medic dentist în Uniunea

Europeană;

- stoparea tendinţei  de scădere permanentă a procentului alocat

stomatologiei din Fondul de asigurări sociale de sănătate care a ajuns de la

4,5 %  în anul 1999 la aproximativ 1,0 % în anul 2003, alocându-se astfel

pentru servicii stomatologice  25.500 lei/asigurat anual ;

- subfinanţarea asistenţei medicale stomatologice din instituţiile

universitare de profil a dus la plafonarea veniturilor medicilor stomatologi, la 4

� 5 milioane lei/lună şi la imposibilitatea procurării materialelor dentare

necesare; de asemenea, plafonarea veniturilor acordate stomatologilor de către

casele de asigurări de sănătate a dus şi la pierderea personalului mediu sanitar;

- prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

150/2002  privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de

sănătate, Colegiul Medicilor din România nu mai este un partener de lucru la

elaborarea Contractului  � Cadru ;

- sunt necesare unele măsuri pentru asigurarea unei asistenţe

stomatologice uniforme, în profil teritorial, mai ales în mediul rural ;

- activitatea de stomatologie pediatrică a fost total neglijată, în

special la nivelul controalelor profilatice ;

- serviciile stomatologice de urgenţă, cu program continuu, sunt

practic inexistente ca şi activitatea stomatologică în cabinetele şcolare;

- în Uniunea Europeană nu există rezidenţiat în stomatologia

generală ci numai pentru specialităţile de ortodonţie şi chirurgie maxilo-facială,

iar Ministerul Sănătăţii şi Familiei trebuie să remedieze această situaţie.

În finalul acestor audieri, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei a subliniat faptul că asistenţa stomatologică are anumite particularităţi,

foarte importante, care nu sunt întotdeauna incluse în componenta pentru

sănătate. Criza profundă din sistemul sanitar s-a repercutat şi asupra asistenţei

stomatologice.
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În urma audierilor care au avut loc, a mai arătat domnia sa , s-au putut

desprinde următoarele:

- problema principală este aceea a finanţării sistemului, pentru

supravieţuirea cabinetelor stomatologice şi a facultăţilor de stomatologie;

- subfinanţarea asistenţei medicale stomatologice ( sub 1 % din suma

totală alocată pentru acordarea de servicii medicale) este inadmisibilă şi

reprezintă un rezultat al finanţării defectuoase a sistemului de asigurări sociale

de sănătate; în  aceste condiţii, suma anuală care este acordată pentru plata

serviciilor stomatologice este de sub 1 USD / asigurat;

- plafonarea veniturilor stomatologilor reprezintă un act de

nedreptate şi de umilire a personalului din domeniul stomatologic, cu implicaţii

grave asupra calităţii actului medical stomatologic;

- asistenţa stomatologică infantilă care este o problemă deosebit de

importantă, a fost neglijată;

- este nevoie de un organism profesional, care să reprezinte această

ramură a medicinei şi să aducă un plus de sprijin pe lângă Colegiul Medicilor

din România; în acest sens, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie a

Camerei Deputaţilor şi membrii Comisiei pentru sănătate, ecologie, tineret şi

sport a Senatului vor iniţia şi susţine propunerea legislativă privind exercitarea

profesiunii de medic dentist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului

Medicilor Stomatologi din România ;

- începând cu anul universitar 2003 � 2004  este necesară

introducerea în toate instituţiile de învăţământ superior  cu profil medico-

farmaceutic, a unor noi planuri de învăţământ ( curricula) în acest domeniu care

să respecte cerinţele stabilite de directivele sectoriale ale Uniunii Europene şi să

permită libera circulaţie a medicilor şi dentiştilor;

- Comisia pentru sănătate şi familie va susţine, în continuare,

iniţiativa legislativă prin care preparatorii şi asistenţii universitari vor fi
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confirmaţi, în mod automat, ca rezidenţi, introducerea rezidenţiatului cu plată şi

desfiinţarea rezidenţiatului pentru specialitatea stomatologie generală.

De asemenea, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a mai

subliniat că soluţionarea globală a crizei profunde din sistemul sanitar se va

realiza numai în momentul în care va fi promovată propunerea legislativă

privind asigurările sociale de sănătate, aflată la Senat pentru vot final,  şi care

va înlocui actualele prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

150/2002. În aceste condiţii se va obţine autonomia reală a Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate iar banii asiguraţilor se vor reîntoarce, integral, la

asiguraţi, prin prestarea de servicii medicale la un nivel cantitativ şi calitativ

corespunzător.

La punctul doi al ordinii de zi , Comisia pentru sănătate şi familie a avizat

favorabil, în unanimitate, propunerea legislativă privind producerea şi

valorificarea legumelor de câmp ( PL nr.143/2003).

La punctul trei al ordinii de zi comisia a trecut la continuarea dezbaterilor

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru

Persoanele cu Handicap  ( PL nr.19/2003), cu care este sesizată , în comun,  cu

Comisia pentru muncă şi protecţie socială.

Comisia a examinat şi şi-a însuşit propunerile înaintate de către

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi care  au ca obiect

reglementarea unor aspecte cu privire la gestionarea documentaţiei în baza

căreia se stabilesc drepturile beneficiarilor, persoane cu handicap vizual, precum

şi modalitatea de efectuare a plăţilor aferente.

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în

unanimitate, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.

14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale



7

pentru Persoanele cu Handicap, cu amendamentele care fac obiectul raportului

comun  al celor două comisii.

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

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

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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