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PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele  de 10  şi  11 .02.2004

La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, fiind absent motivat 1

deputat .

La lucrările comisiei participă ca invitaţi dl.prof.dr.Dan Dermengiu,

director general al Institutului de Medicină Legală �Mina Minovici� Bucureşti,

dl.prof.dr.Liviu Cocora, şeful Laboratorului de medicină legală Sibiu, din partea

Ministerului 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. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei Guvernului nr.1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea

instituţiilor de medicină legală ( PL nr.710/2003).

2. Dezbateri asupra propunerii legislative privind organizarea şi

funcţionarea centrelor de permanenţă pentru asigurarea asistenţei medicale în

regim de continuitate   ( PL nr.427/2003).

3. Alte probleme privind activitatea curentă a comisiei.
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La primul punct al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei face o prezentare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.57/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei

Guvernului nr.1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor

de medicină legală.

După cum arată domnia sa , coordonarea activităţii instituţiilor de

medicină legală se poate realiza, potrivit dispoziţiilor în vigoare, sub două

aspecte, şi anume, sub aspect ştiinţific şi metodologic şi sub aspect

administrativ.

În concepţia Ordonanţei Guvernului nr.1/2000 privind organizarea

activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobată cu modificări

prin Legea nr.459/2001, coordonarea din punct de vedere ştiinţific şi

metodologic este realizată de Consiliul superior de medicină legală împreună cu

Ministerul Sănătăţii , iar din punct de vedere  administrativ, de Ministerul

Sănătăţii .

Activitatea de coordonare ştiinţifică, metodologică şi administrativă

trebuie să fie dublată însă de o activitate de control al instituţiilor de medicină

legală care să fie asigurată de Ministerul Sănătăţii , precum şi de crearea unui

sistem eficient pentru numirea în funcţie a personalului de conducere din

instituţiile de medicină legală şi din structurile implicate în activitatea de

medicină legală.

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2000 este

realizată printr-un set de măsuri care au ca scop asigurarea controlului asupra

activităţii instituţiilor de medicină legală şi îmbunătăţirea sistemului de numiri

pentru funcţiile de conducere din instituţiile şi structurile care desfăşoară

activităţi medico-legale, precum şi întărirea legalităţii în activitatea de medicină

legală.

Domnia sa acordă cuvântul domnului prof.dr.Dan Demergiu.
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Domnia sa arată că Ordonanţa Guvernului nr. 57/2001a fost neatent

lucrată şi a fost emisă pripit. În opinia domniei sale, Ordonanţa Guvernului nr.

57/2001 nu ar fi necesară, în condiţiile în care activitatea medico-legală s-a

desfăşurat în bune condiţii prin reglementările Ordonanţei Guvernului nr.

1/2000. În urma dezbaterilor din cadrul Comisiei juridice a Senatului, asupra

Ordonanţei Guvernului nr.57/2001, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii  ,

Ministerului Justiţiei , Ministerului de Interne şi Ministerului Public au ajuns la

un punct comun.

În proiectul de lege venit de la Senat nu se mai regăseşte nimic din cele

convenite cu acea ocazie.

Institutul naţional de medicină legală �Mina Minovici� îşi menţine

punctul de vedere, exprimat în scris, la nivelul Comisiei juridice a Senatului.

Astfel, deşi la art.3 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.1/2000 se

prevede că �orice ingerinţă în activitatea medico-legală este interzisă�, la art.6

alin.(3) se prevede că Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Justiţiei , asigură

controlul şi evaluarea activităţii de medicină legală.

Domnia sa nu înţelege de ce instituţia beneficiară a actului probator

furnizat de instituţiile medico-legale doreşte controlul ? De ce nu Parlamentul ,

care în acest fel ar da un gir de independenţă expertului medico-legal. Oare prin

această �imixtiune� cu mască de legalitate nu se ascunde dorinţa de subordonare

a instituţiei medico-legale de către Ministerul Justiţiei ? Dacă s-ar admite

controlul Ministerului Justiţiei de ce nu s-ar include şi controlul Ministerului

Public şi al Ministerului de Interne, care la rândul lor sunt şi ele beneficiare ale

expertizelor medico-legale? Şi cu atâtea controale, mai este nevoie de medicină

legală ? Dacă se admite controlul Ministerului Justiţiei în egală măsură celui al

Ministerului Sănătăţii , atunci Ministerul Justiţiei va trebui să contribuie în egală

măsură şi la finanţarea sistemului de medicină legală, având în vedere lipsa

actuală de fonduri pentru reorganizarea şi dotarea instituţiilor de medicină legală
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la standardele europene la care România s-a angajat în faţa organismelor

internaţionale.

Aceeaşi ingerinţă este prezentă şi la art.12alin.(3) din Ordonanţa

Guvernului nr. 57/2001, prin care în Comisia superioară medico-legală şi în

Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale funcţionează câte 4

medici primari legişti, cu experienţă în specialitate, dar desemnaţi prin ordin

comun al ministrului sănătăţii şi ministrului justiţiei.

De asemenea, la art.13 lit.e), Consiliul superior de medicină legală

propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii  şi  Ministerului Justiţiei,

componenţa nominală şi modul de funcţionare al Comisiei superioare medico-

legale şi a comisiilor de avizare şi control a actelor medico-legale. La art.22,

componenţa acestor comisii se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii

şi ministrului justiţiei. Aceste acte birocratice reprezintă un paradox prin care se

întârzie funcţionarea acestor organisme de lucru.

Dl.prof.dr.Liviu Cocora intervine şi menţionează că domnia sa este

împuternicită să exprime punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii .

Numirea în mod individual şi în comun a membrilor Comisiei superioare

şi a comisiilor de avizare reprezintă un act redundant.

În ceea ce priveşte implicarea Ministerului Justiţiei, deşi la Senat a existat

o înţelegere, medicina legală a rămas în administrarea Ministerului Sănătăţii ,

dar controlul şi supravegherea este în comun cu Ministerul Justiţiei.

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

prezenţi că, prin prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000aprobată prin

Legea nr.459/2001, comisia a stabilit înlăturarea acestor imixtiuni. Ministerul

Justiţiei trebuie să rămână un beneficiar al sistemului de medicină legală.

Evaluarea activităţii de medicină legală trebuie să rămână un atribut exclusiv al

Ministerului Sănătăţii .

În ceea ce priveşte finanţarea activităţilor de medicină legală,

dl.prof.dr.Liviu Cocora se pronunţă pentru o finanţare mixtă, alocaţii din
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bugetul Ministerului Sănătăţii şi din venituri proprii extrabugetare. Beneficiarii

lucrărilor medico-legale trebuie să plătească, în integralitate, contravaloarea

acestor lucrări. Unul dintre contraargumentele privind subordonarea faţă de

Ministerul Justiţiei este că ar fi necesare, în mod suplimentar, un număr de 40 de

morgi.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi subliniază

că unul dintre obiectivele privind integrarea în Uniunea Europeană îl reprezintă

separaţia reală a puterilor în stat. Această  imixtiune reprezintă o încălcare

flagrantă a acestui principiu.

Intenţia Ministerului Justiţiei de a acapara controlul  asupra acestor

activităţi, arată în continuare dl.prof.dr.Dan Dermengiu , nu are obiect şi

reprezintă un act pur birocratic.

În ceea ce priveşte finanţarea acestor instituţii, trebuie să existe o sursă de

bază pentru plata salariilor, de la bugetul Ministerului Sănătăţii şi alta din

sumele privind contravaloarea serviciilor prestate pentru Ministerul Justiţiei,

Parchet, Ministerul de Interne. Ordonanţa Guvernului nr.57/2001 a transformat

institutele de medicină legală în SRL-uri, acestea fiind supuse unor cheltuieli

extrabugetare. Veniturile obţinute se întorc la stat.

Totodată, prin Ordonanţa Guvernului nr. 57/2001, evaluarea activităţii de

medicină legală şi a activităţii de control desfăşurate de comisiile mixte se

execută de către Consiliul de analiză şi evaluare a activităţii de medicină legală,

format din : ministrul sănătăţii, ministrul justiţiei, ministrul de interne,

procurorul general, directorul  general al Institutului de Medicină Legală �Mina

Minovici�şi directorii institutelor de profil din centrele medicale universitare.

Această suprastructură se dovedeşte nefuncţionabilă şi, ca urmare, nu s-a întrunit

niciodată.

Dl.prof.dr.Liviu Cocora solicită cuvântul şi arată că această activitate

paralelă poate fi preluată, cu succes, de către Comisia superioară. Pentru

contestaţiile de procedură, petentul se poate adresa fie ministrului sănătăţii, fie
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ministrului justiţiei. Consiliul superior ar putea soluţiona toate aceste probleme

deoarece are reprezentarea necesară.

În continuare, dl.prof.dr.Dan Dermengiu subliniază că sistemul de

medicină legală este construit pe nivele de competenţă: comisii de avizare şi

control al actelor medico-legale, Comisia superioară medico-legală şi Consiliul

superior de medicină legală. Comisiile mixte se suprapun peste această structură.

O altă problemă o reprezintă modificarea alin.(3) al art.12 din Ordonanţa

Guvernului nr.1/2000. Dacă directorul general al Institutului de Medicină Legală

�Mina Minovici�  era, de drept, preşedintele Consiliului superior, prin

prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2001, acesta este  desemnat prin votul

majorităţii Consiliului, pe o perioadă de 2 ani, putând fi înlocuit de un alt

membru al Consiliului, desemnat potrivit aceleiaşi proceduri. În opinia domniei

sale , procedura numirii, de drept, este mai potrivită.

În ceea ce priveşte finanţarea, aceasta trebuie făcută prin Ministerul

Sănătăţii , iar veniturile proprii trebuie să rămână la dispoziţia acestor instituţii.

Beneficiarii de servicii medico-legale trebuie să plătească, integral,

contravaloarea serviciilor prestate.

Doamna dep.Iulia Pataki intervine şi arată că institutele de medicină

legală ar trebui să fie independente.

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

preşedintelui Consiliului superior este una de competenţă, deci este bine ca

director general al Institutului de Medicină Legală �Mina Minovici� să fie şi

preşedintele Consiliului. În plus, preşedintele nu dispune decât de un singur vot.

Preşedintele Consiliului superior trebuie ales , susţine doamna dep.Iulia

Pataki. De asemenea şi la comisiile de avizare preşedintele trebuie ales pentru

că aşa este democratic. Fiecare persoană are o răspundere în alegerea

preşedintelui.

Doamna dep.Constanţa Popa crede că este mai firesc ca titlul profesional

să fie decisiv.Domnia sa se pronunţă pentru procedura numirii.
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Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei este de acord cu procedura alegerilor deoarece

autoritatea este a celui care semnează. În opinia sa, Ordonanţa Guvernului nr.

57/2001 ar trebui respinsă.

Dl.prof.dr.Dan Dermengiu solicită cuvântul şi cere ca, prin modificările

introduse de Ordonanţa Guvernului nr. 57/2001, să se prevadă posibilitatea de a

controla şi sancţiona celelalte instituţii medico-legale subordonate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei respinge această

propunere şi subliniază că singurul în măsură să aplice măsuri de sancţionare

administrativă este Ministerul Sănătăţii .Pe linie profesională, medicii legişti pot

fi sancţionaţi de către Colegiul Medicilor din România.

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

preşedintele comisiei concluzionează următoarele:

- medicina legală este un instrument al cunoaşterii adevărului;

- trebuie eliminate din cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 57/2001

toate prevederile privind ingerinţele Ministerului Justiţiei, respectiv cele

referitoare la ordinele comune ale ministrului sănătăţii şi ministrului justiţiei şi

cele privind înfiinţarea şi funcţionarea comisiilor mixte şi a Consiliului de

analiză şi evaluare a activităţii de medicină legală; acest consiliu nu s-a întrunit

niciodată;

- alegerea sau numirea preşedinţilor de comisii nu este o problemă de

fond şi rămâne deschisă discuţiilor;

- finanţarea instituţiilor de medicină legală trebuie să se facă în regim

extrabugetar ( din venituri proprii) şi din fonduri bugetare ale Ministerului

Sănătăţii .

Domnia sa solicită invitaţilor să înainteze comisiei, în scris, toate

propunerile prezentate urmând ca, la viitoarea şedinţă, să se treacă la dezbaterea

în fond a proiectului de lege.
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La punctul 2 al ordinii de zi comisia trece la examinarea propunerii

legislative privind organizarea şi funcţionarea centrelor de permanenţă pentru

asigurarea asistenţei medicale în regim de continuitate.

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

având în vedere necesitatea ca îngrijirile de sănătate să fie considerate un bun

social colectiv pentru toţi cetăţenii ţării, pe fondul  asigurării accesului liber şi

echilibrat la serviciile de sănătate, unul din obiectivele importante ale reformei

sistemului sanitar constă în realizarea unor forme organizatorice de acordare a

asistenţei medicale în regim de continuitate, în apropierea furnizorilor de servicii

medicale de beneficiarii acestora, precum şi în egalizarea şanselor pacienţilor

din mediul urban cu ale celor din mediul rural.

Caracterul imperativ al acestui obiectiv este susţinut de următoarele

situaţii:

- neasigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în afara

programului de activitate al cabinetelor medicale individuale, ceea ce determină

aglomerarea structurilor de primiri urgenţe ale spitalelor, scăderea calităţii

actului medical, transporturi sanitare şi internări nejustificate ;

- starea necorespunzătoare a unor drumuri judeţene şi comunale,

situaţie care, alături de distanţele mari şi de condiţiile meteorologice

nefavorabile poate diminua şansele de rezolvare în timp util a unor cazuri

urgente;

- accesul dificil al populaţiei la unele servicii medicale de suport cu

caracter de urgenţă ( eliberare de certificate de deces sau de adeverinţe

medicale).

În scopul eliminării acestor disfuncţionalităţi şi al asigurării asistenţei

medicale primare în timpul nopţii, în zilele de sâmbătă şi duminică şi în zilele de

sărbători legale apare necesitatea organizării şi funcţionării centrelor de

permanenţă.
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Aceste centre sunt unităţi sanitare în care îşi vor desfăşura activitatea

medici de familie asociaţi din mai multe localităţi apropiate, împreună cu

cadrele medii sanitare proprii.

Amplasamentele acestor unităţi, precum şi plata utilităţilor şi încadrarea

cu personal auxiliar vor fi asigurate de către autorităţile administraţiei publice

locale.

Ţinând seama de problemele deosebite pe care le prezintă asigurarea

asistenţei medicale a populaţiei din localităţile izolate şi/sau greu accesibile

direcţiile de sănătate publică judeţene, în colaborare cu autorităţile administraţiei

publice locale, vor lua în discuţie organizarea centrelor de permanenţă în primul

rând în aceste zone.

De asemenea, în scopul rezolvării cât mai operative a cazurilor urgente se

va urmări amplasarea centrelor de permanenţă în apropierea unor substaţii ale

serviciilor judeţene de ambulanţă.

În acest context, domnia sa consideră că această formă de organizare a

acordării asistenţei medicale primare corespunde cerinţelor actuale ale situaţiei

socio-economice din România, în perspectiva aderării la Uniunea Europeană .

În continuare, doamna dep.dr.Daniela Bartoş informează comisia că, la

20 ianuarie 2004, Ministerul Sănătăţii a emis Ordinul nr.39 privind asigurarea

continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, în

conformitate cu prevederile art.11 din Contractul � Cadru , aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr.1485/2003.

Prezentul ordin reglementează unde se înfiinţează, cine asigură şi cine

finanţează  centrele de permanenţă. Singura problemă este aceea că nu s-a

stabilit cine asigură dotarea minimală a centrelor de permanenţă. Această dotare

se ridică la aproximativ 8.000 euro/centru de permanenţă şi s-ar putea finanţa de

către consiliile locale.
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Costurile medicamentelor şi materialelor sanitare necesare pentru trusele

de urgenţă ale centrelor de permanenţă se suportă din fondurile alocate

subprogramului 2.10 �Reabilitarea serviciilor de urgenţă prespitalicească�.

La propunerea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , comisia

a hotărât, în unanimitate, ca la viitoarea şedinţă a comisiei, să se treacă la

examinarea în fond a propunerii legislative în corelare cu prevederile ordinului

mai sus menţionat.

În continuare, comisia a trecut la discutarea altor probleme curente

privind activitatea sa.

Referitor la propunerea legislativă privind consilierea obligatorie în cazul

întreruperii de sarcină, care a fost dezbătută şi aprobată pe articole, comisia a

examinat amendamentul doamnei dep.Iulia Pataki.

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei de

dreptul privind reproducerea umană asistată medical pot beneficia cuplurile

căsătorite sau cuplurile în concubinaj. Aceasta este o problemă de principiu.

Doamna dep.Iulia Pataki consideră că restrângerea acestui drept la nivelul

�cuplului� este o discriminare care contravine prevederilor constituţionale.

Domnia sa propune ca termenul de�cuplu� să fie înlocuit, în cuprinsul legii, cu

termenul de �persoană� sau �persoanele�.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi

menţionează că, în discuţiile cu iniţiatorii şi cu alţi specialişti în domeniul

sănătăţii reproducerii, s-a stabilit să se menţină noţiunea de �cuplu�. Abordarea

acestei problematici la nivel de �persoană� ar duce la situaţia în care şi

homosexualii ar putea  beneficia de acest drept.

Doamna dep.Iulia Pataki arată că restrângerea acestui drept este o

încălcare a prevederilor constituţionale şi a Legii privind discriminarea.

Inseminarea artificială face discriminare pentru persoanele singure.
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Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei se pronunţă împotriva acestui amendament şi

subliniază că familia este celula de bază a societăţii care asigură perpetuarea

speciei. O persoană singură nu oferă garanţii şi tocmai de aceea Guvernul acordă

dreptul la adopţie , în special cuplurilor căsătorite.

Doamna dep.dr.Ana Florea apreciază că s-a greşit atunci când

problematica consilierii a fost cuplată cu aceea a reproducerii umane asistate

medical. Acesta este motivul pentru care s-au declanşat aceste discuţii.

Doamna dep.Constanţa Popa respinge amendamentul propus şi

subliniază că, în mod firesc, un copil poate fi crescut numai în cuplu.

Aceeaşi opinie a exprimat-o şi dl.dep.dr.Liviu Dragoş.

Supus la vot, amendamentul a fost respins cu 8 voturi împotrivă şi 1

abţinere.

Comisia, referitor la declaraţiile din mass-media a unor reprezentanţi ai

Guvernului privind modificarea legislaţiei referitoare la adopţiile internaţionale

prin care Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor este

împuternicită să avizeze dosarele de adopţie,consideră că astfel de reglementări

contravin prevederilor constituţionale privind separaţia puterilor în stat.

Avizarea dosarelor de adopţie reprezintă un act de natură administrativă, în timp

ce atribuţiile Comisiei pentru sănătate şi familie sunt exclusiv de ordin legislativ.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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