
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie               Nr. 28/ 38 / 19  februarie  2004

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele  de 17, 18  şi  19 .02.2004

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

deputat .

La lucrările comisiei participă ca invitaţi dl.Mircea Alexandru, secretar de

stat în Ministerul Administraţiei şi Internelor, 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 , dl.dr.Arafat Raed, şeful SMURD Târgu Mureş şi

doamna Irina Alexe, consilier la Ministerul Administraţiei şi Internelor.

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 asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea

asistenţei de urgenţă acordată cu elicopterele achiziţionate de Ministerul

Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul

Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş , procedură de urgenţă ( PLX

nr.42/2004).

2. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea şi completarea
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Ordonanţei Guvernului nr.1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea

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

3. Dezbateri asupra propunerii legislative privind organizarea şi

funcţionarea centrelor de permanenţă pentru asigurarea asistenţei medicale în

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

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2003 privind

operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordată cu elicopterele

achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul

Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş , procedură

de urgenţă.

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

act normativ se prevede declararea elicopterelor respective ca fiind de interes

public naţional, luând în considerare şi faptul că acestea vor deservi majoritatea

judeţelor ţării, precum şi trecerea celor două elicoptere din administrarea

Ministerului Sănătăţii în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

şi operarea acestora prin Unitatea Specială de Aviaţie.

Din punct de vedere al finanţării operaţiunilor de salvare desfăşurate cu

cele două elicoptere, soluţia prevăzută de prezenta ordonanţă este ca, prin

derogare de la dispoziţiile legale în materie, să se asigure fonduri suficiente

operării aeronavelor, în condiţii optime, fără eforturi financiare majore asupra

unei singure instituţii.

Fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţilor cu cele două aeronave

se asigură dela bugetul de stat, precum şi din bugetul Fondului naţional unic de

asigurări sociale de sănătate, în cazul serviciilor medicale şi din bugetul

Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru partea tehnică.

În anul 2004, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de

funcţionare ale celor două elicoptere finanţate de la bugetul de stat se asigură din
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Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului aprobat pentru anul 2004,

prin suplimentarea bugetelor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi

Ministerului Sănătăţii .

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  după ce

mulţumeşte invitaţilor pentru participarea la şedinţă, acordă cuvântul domnului

Mircea Alexandru pentru a exprima punctul de vedere al Ministerului

Administraţiei şi Internelor asupra proiectului de lege.

Dl.Mircea Alexandru, secretar de stat în Ministerul Administraţiei şi

Internelor arată că Ministerul Sănătăţii a înaintat proiectul de lege Ministerului

Administraţiei şi Internelor pentru a-şi spune punctul de vedere, acesta fiind

favorabil. Trecerea elicopterelor în administrarea Ministerului Administraţiei şi

Internelor şi operarea acestora prin Unitatea Specială de Aviaţie este justificată

deoarece această unitate are deja în dotare 3 aeronave tip EC 135 similare, din

punct de vedere tehnic, cu cele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii .  O parte

din piloţii Unităţii  Speciale de Aviaţie au fost deja pregătiţi pentru deservirea

acestui tip de elicoptere, iar la momentul intrării în activitate a celor două

elicoptere, piloţii respectivi vor avea o experienţă semnificativă, ducând la

creşterea factorului de siguranţă. Unitatea Specială de Aviaţie are deja personal

special instruit pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere a elicopterelor tip EC

135, fapt ce va reduce în mod semnificativ costurile de întreţinere curentă.

În continuare , domnia sa arată că infrastructura actuală a Unităţii Speciale

de Aviaţie va permite operarea celor două elicoptere ca parte componentă a

flotilei, ducând astfel la costuri de operare reduse comparativ cu celelalte soluţii

identificate unde, pentru un operator nou creat sau pentru o firmă privată va fi

necesară crearea unei infrastructuri costisitoare pentru cele două elicoptere, fapt

ce va duce, implicit, la creşterea costurilor de operare.  Planurile de organizare a

bazelor regionale şi a punctelor de lucru permanente ale Unităţii Speciale de

Aviaţie coincid cu necesităţile Ministerului Sănătăţii şi vor permite o colaborare

mai strânsă în viitor. Se ajunge astfel la organizarea mai multor puncte de
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intervenţie utilizând, în acordarea asistenţei de urgenţă, în cazurile deosebite, pe

lângă cele două elicoptere achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi elicoptereledin

dotarea Unităţii Speciale de Aviaţie.

În consecinţă dl.Mircea Alexandru  apreciază că acest mod de colaborare

între cele două organisme este benefic, întrucât partea medicală este finanţată de

Ministerul Sănătăţii , iar partea tehnică este finanţată de Ministerul

Administraţiei şi Internelor . Există o asemenea experienţă la Cluj, iar rezultatele

sunt evidente. Pe viitor, după achiziţionarea altor elicoptere, acest mod de

colaborare se va extinde în toată ţara.

Dl.dep.Gheorghe Popescu arată că modul de colaborare între Ministerul

Sănătăţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor  se referă şi la finanţare.

Astfel, Ministerul Sănătăţii suportă cheltuielile legate de partea medicală, iar

Ministerul Administraţiei şi Internelor suportă cheltuielile legate de partea

tehnică. Domnia sa apreciază că proiectul de lege este bun şi este pentru

promovarea acestuia; cunoaşte foarte bine acest proiect deoarece este implicat şi

Institutul Clinic Fundeni.

Dl.dr.Raed Arafat arată că cele două aeronave vor fi utilizate în vederea

acordării asistenţei de urgenţă primară la locul accidentului, la  nivel regional

( fiecare dintre cele două elicoptere deservesc şi zonele limitrofe), iar în cazul

transferului pacienţilor critici între unităţile sanitare din ţară, acestea vor fi

utilizate la nivel naţional. De asemenea va exista şi o colaborare cu salvamontul.

În continuare, domnia sa arată că această formă de colaborare între

unitatea de aviaţie şi cele 3 spitale are la bază experienţa pozitivă internaţională,

precum Franţa, Germania în care operarea unor servicii de salvare se face sub

formă de colaborare între unităţile ministerelor de interne şi cele sanitare.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei adresează mulţumiri

Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru receptivitatea de care dă dovadă

în salvarea vieţii. Domnia sa roagă pe reprezentantul Ministerului Administraţiei
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şi Internelor să transmită aceste mulţumiri ministrului administraţiei şi

internelor.

La finalul dezbaterilor asupra acestui punct al ordinii de zi ,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că acest proiect de lege

este foarte bun şi reprezintă un început, urmând ca în perspectivă, după

achiziţionarea altor elicoptere,  această formă de acordare a asistenţei  de

urgenţă să se dezvolte la nivel naţional.

Întrucât nu sunt alte intervenţii, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei  supune la vot, iar comisia votează în unanimitate, adoptarea proiectului

de lege în forma înaintată de Senat.

La punctul 2 al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere proiectul 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.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că 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. Proiectul de lege

înaintat de Senat prevede că atât activitatea instituţiilor de medicină legală, cât şi

numirea în funcţie a personalului de conducere din instituţiile de medicină legală

şi din structurile implicate în activitatea de medicină legală sunt coordonate de

Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Justiţiei. Acest lucru nu este posibil

întrucât  controlul şi evaluarea activităţii instituţiilor de medicină legală trebuie

să se facă numai de specialiştii din Ministerul Sănătăţii .

Dl.Dan Dermengiu arată că timp de 50 ani activitatea de medicină legală

din România a fost finanţată exclusiv de la bugetul de stat, tip de finanţare care
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s-a dovedita fi catastrofal. Intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr.1/2000

a adus o netă ameliorare a activităţii medico-legale. Totuşi, în prezent, practica a

dovedit că se impune o nouă ajustare în ceea ce priveşte prevederile  legislative

a finanţării  instituţiilor medico-legale. Acest lucru are la bază o serie de

motivaţii şi anume:

- instituţiile medico-legale lucrează la solicitarea Ministerului

Justiţiei, Ministerului Public şi Ministerului de Interne , precum şi la solicitarea

persoanelor fizice într-o cauză penală sau civilă;

- finanţarea instituţiilor de medicină legală nu poate fi făcută în

sistem privat şi nici exclusiv extrabugetar;

- veniturile considerate a fi extrabugetare sunt reprezentate în marea

lor majoritate ( peste 90 % ) de achitarea contravalorii prestaţiilor medico-legale

de către instituţiile aparţinând ministerelor mai sus citate, a căror finanţare este

tot de la bugetul de stat;

- Ordonanţa Guvernului nr.57/2000 a modificat sistemul de finanţare

al instituţiilor de medicină legală prin constituirea finanţării  din venituri

extrabugetare completate cu alocaţii de la bugetul de stat, alocaţii transformate,

conform Legii nr.500/2002 a finanţelor publice, în subvenţii de la bugetul de

stat. Aceasta presupune regularizarea veniturilor la sfârşit de an, iar sumele

rămase în cont să fie returnate către bugetul de stat. Aceasta contravine

principiului Ordonanţei Guvernului nr.1/2000.

În continuare comisia procedează la dezbaterea pe articole a proiectului de

lege.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca la art.6

alin.(3) să se elimine sintagma �şi Ministerului Justiţiei� deoarece acest

organism, care este instituţia beneficiară a actului probator furnizat de instituţiile

medico-legale , nu poate asigura controlul şi evaluarea activităţii instituţiilor  de

medicină legală.

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate.
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Doamna dep.Iulia Pataki propune ca art.12 alin.(2) să rămână în forma

iniţială, întrucât desemnarea prin votul majorităţii a preşedintelui Consiliului

Superior de Medicină Legală este o procedură democratică.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei susţine propunerea

antevorbitoarei subliniind că alegerea preşedintelui care are atribuţii în principal

administrative, de organizare şi nicidecum de decizie, trebuie să se facă prin

votul majorităţii.

Dl.dep.farm.Ion Burnei propune ca la art.12 alin.(3) sintagmele �comun�

şi �şi al ministrului justiţiei� să se elimine deoarece numirea directorului general

al Institutului Naţional de Medicină Legală �Mina Minovici� Bucureşti şi de

către  Ministerul Justiţiei reprezintă o ingerinţă a acestuia în activitatea medico-

legală.

Supus la vot amendamentul a fost adoptat, în unanimitate.

Dl.dep.Gheorghe Popescu propune ca lit.e) al art.13 să se reformuleze

astfel �Consiliul Superior de Medicină Legală propune spre aprobare

Ministerului Sănătăţii componenţa nominală şi modul de funcţionare a Comisiei

superioare medico-legale şi comisiilor de avizare şi control al actelor medico-

legale�. Eliminarea aprobării de către Ministerul Justiţiei din text are ca

motivare faptul că acesta nu cunoaşte competenţa profesională a specialiştilor

propuşi în cadrul acestei comisii.

Supus la vot amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca la art.20

alin.(1) lit.f)  să se elimine cuvântul �comun� şi sintagma �şi al ministrului

justiţiei� motivarea fiind aceea că Ministerul Justiţiei nu poate să cunoască

competenţa profesională a celor 4 medici legişti primari desemnaţi la propunerea

directorului general al Institutului Naţional de Medicină Legală �Mina

Minovici� Bucureşti.

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

amendament şi pentru art.21 alin.(1) lit.b).
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Supus la vot amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş propune ca la art.22 să se elimine

sintagma �şi al ministrului justiţiei�, deoarece este o imixtiune a ministrului

justiţiei în aprobarea componenţei nominale şi modul de funcţionare ale

Comisiei superioare medico-legale şi ale comisiilor de avizare şi control al

actelor medico-legale.

Supus la vot amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

Doamna dep.dr.Ana Florea propune eliminarea art.251 din proiectul de

lege. Domnia sa apreciază că aceste comisii mixte sunt una din imixtiunile

justiţiei în activitatea medico-legală. În cazurile excepţionale când ministrul

sănătăţii consideră necesar poate ordona o anchetă. Ministrul sănătăţii are deja la

dispoziţie comisia de specialitate a Ministerul Sănătăţii , specialiştii din comisia

superioară medico-legală precum şi alţi specialişti din Institutul Naţional de

Medicină Legală �Mina Minovici� Bucureşti.

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

şi contraproductiv să se inventeze o structură  nouă , deoarece numai medicii

legişti pot analiza activitatea medico-legală.

Pe de altă parte atribuţiile acestei comisii mixte contravin atribuţiilor

Comisiei superioare medico-legale care reprezintă autoritatea ştiinţifică supremă

în domeniul medicinei legale care verifică, evaluează, analizează şi avizează din

punct de vedere  ştiinţific conţinutul şi  concluziile diverselor acte medico-

legale.

Supus la vot amendamentul de eliminare a art.251 este adoptat în

unanimitate.

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

art.252 al Ordonanţei Guvernului nr.57/2004 rezultă că o comisie mixtă nu

funcţionează permanent ci se constituie special pentru investigarea unui anumit

caz excepţional, în care există indicii cu privire la săvârşirea unor abateri în

efectuarea lucrărilor medico-legale. Deoarece practic în toate expertizele
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medico-legale una din părţi este nemulţumită , dacă nu chiar amândouă, domnia

sa apreciază că aceste comisiisunt insuficiente şi în consecinţă propune

eliminarea art.252.

Supus la vot amendamentul de eliminare al art.252 este adoptat în

unanimitate.

Dl.dep.Gheorghe Popescu propune eliminarea art.253 . În acest articol se

specifică faptul că aceste comisii pot sesiza în caz de abateri, după caz, organele

judiciare sau Colegiul Medicilor din România. Nu se specifică însă care este

consecinţa juridică în privinţa expertizelor respective.

Aceste comisii mixte sunt absolut contraproductive şi vor îngreuna şi

întârzia desfăşurarea procesului de justiţie.

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate.

Dl.dep.farm.Ion Burnei propune eliminarea art.254 . Motivarea constă în

faptul că acest Consiliu de Analiză şi Evaluare a Activităţii de Medicină Legală

este o structură absolut inutilă, care până în prezent nu a fost format. Fiind

compus din 3 miniştrii , procurorul general, şi cei 6 directori de institute se

consideră că în practică va fi aproape imposibilă întrunirea acestor personalităţi.

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate.

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

art.255 întrucât atribuţiile  acestui consiliu de analiză şi evaluare se suprapun

peste o parte din atribuţiile Consiliului Superior de Medicină Legală.

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate.

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

legală nu poate fi subvenţionată, nefiind instituţie productivă. Veniturile proprii

realizate au o caracteristică aparte şi anume ele provin tot din resursele bugetare

ale celor 3 ministere implicate în actul de justiţie , constituindu-se în completare

la bugetul acordat prin Ministerul Sănătăţii . În consecinţă, dacă va continua

această situaţie, sistemul de medicină legală doar va supravieţui, împiedicând

progresul ştiinţific şi ca atare calitatea actului medico-legal.
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Având în vedere aceste câteva aspecte, domnia sa propune reformularea

art.26 astfel:

�Art.26. � (1) Finanţarea activităţii Institutului Naţional de Medicină

Legală �Mina Minovici� Bucureşti, a institutelor de medicină legală din centrele

medicale universitare, a serviciilor de medicină legală judeţene şi a cabinetelor

de medicină legală se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin

Ministerul Sănătăţii , de la capitolul �Sănătate� şi din veniturile proprii.

(2) Veniturile proprii prevăzute la alin.(1) se constituie din contravaloarea

prestaţiilor medico-legale.

(3) Finanţarea serviciilor de medicină legală judeţene şi a cabinetelor de

medicină legală se face prin direcţiile de sănătate publică, prin transferuri de la

bugetul de stat cu această destinaţie şi din veniturile proprii realizate.

(4) Sumele realizate din veniturile proprii, conform legii, rămân exclusiv

la dispoziţia instituţiilor de medicină legală, în raport cu competenţa lor

teritorială, urmând să fie utilizate conform prevederilor legale, pe destinaţiile

aprobate prin legea bugetului de stat şi se reportează anual cu aceeaşi destinaţie.

(5) Ministerul Justiţiei şi  Ministerul Administraţiei şi Internelor sunt

obligaţi la plata lucrărilor medico-legale solicitate.�

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate.

Dl.dep.farm.Ion Burnei propune ca art.28 să se reformuleze , deoarece

este vorba de o singură listă întocmită de  Consiliul Superior de Medicină

Legală care  are atribuţia exclusivă de a �stabili criteriile de atestare în calitate

de expert medico-legal, condiţiile de suspendare sau retragere a calităţii de

expert medico-legal, precum şi evaluarea anuală a calităţii de expert medico-

legal .� Domnia sa propune reformularea astfel: �Lista de experţi din rândul

cărora părţile interesate pot solicita , cu plată, medici legişti sau specialişti care

să asiste experţii oficiali desemnaţi, potrivit legii, pentru anumite activităţi

medico-legale sunt întocmite de Consiliul superior de medicină legală şi avizată

de Ministerul Sănătăţii .�
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Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate.

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

de lege cu amendamentele adoptate. Acesta este adoptat de comisie, în

unanimitate.

La punctul 3 al ordinii de zi  comisia a luat în dezbatere propunerea

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 că propunerea

legislativă trebuie să se examineze în corelare cu prevederile Ordinului

ministrului sănătăţii nr.39/2004  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.

Astfel, pentru ca titlul să reflecte conţinutul legii  domnia sa propune atât

reformularea titlului legii : �Lege privind asigurarea continuităţii asistenţei

medicale primare prin centre de permanenţă� cât şi a art.1 : �Prezenta lege

reglementează asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare

colectivităţilor locale arondate, denumite în continuare centre de

permanenţă.�

Amendamentele sunt votate în unanimitate .

Pentru o exprimare clară şi cuprinzătoare, doamna dep.dr.Daniela Bartoş

propune reformularea art.2 astfel: �Centrele de permanenţă sunt unităţi

sanitare,  fără personalitate juridică, care funcţionează în afara programului

normal de lucru al cabinetelor medicale individuale deservite de medici de

familie şi care asigură continuitatea asistenţei medicale primare.�

În continuare domnia sa propune ca art.3 şi art.4 să se elimine deoarece nu

fac obiectul legii.

Supuse la vot, amendamentele sunt adoptate în unanimitate.

Pentru corelare cu Ordinul ministrului sănătăţii nr.39/2004,

dl.dep.farm.Ion Burnei propune reformularea art.5 şi art.6, astfel:
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�Art.5 devine art.3.

Art.3. � Centrele de permanenţă se organizează în zone izolate sau greu

accesibile sau în localităţile care nu pot asigura continuitatea asistenţei

medicale primare.�

Art.6 devine art.4.

�Art.4. � Zonele în care se înfiinţează centre de permanenţă sunt

stabilite de direcţiile de sănătate publică cu acordul caselor de asigurări de

sănătate şi al consiliilor locale.�

Dl.dep.Gheorghe Popescu propune eliminarea art.7 deoarece textele au

fost reformulate la art.4 şi art.5 alin.(1) prin preluarea textelor din art.4 şi art.5

alin.(1) din  Ordinul nr.39/2004 şi eliminarea art.8 deoarece nu este de nivelul

legii.

Supuse la vot amendamentele au fost adoptate în unanimitate .

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei propune eliminarea art.9 întrucât nu este de

nivelul legii ,  a art.10 care s-a reformulat la art.13 alin.(1) prin preluarea

textului de la art.10 alin.(1) din  Ordinul nr.39/2004 şi a art.11 deoarece se

regăseşte în art.6 lit.c) din textul propus de comisie.

Supuse la vot amendamentele sunt adoptate în unanimitate .

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

unui nou text ca art.5 cu următorul cuprins:

Art.5. � (1) Atribuţiile direcţiilor de sănătate publică privind funcţionarea

centrelor de permanenţă sunt următoarele:

a) arondarea teritorială a localităţilor la centrele de permanenţă;

b) asigurarea dotării truselor de urgenţă cu medicamente şi

materiale sanitare;

c) instruirea personalului medico-sanitar cu privire la acordarea

asistenţei medicale de urgenţă;

d) controlul organizării şi desfăşurării activităţii.
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(2) Costurile medicamentelor şi al materialelor sanitare necesare

pentru trusele de urgenţă ale centrelor de permanenţă se suportă din

fondurile alocate programului naţional de sănătate privind reabilitarea

serviciilor de urgenţă prespitalicească.�

Domnia sa apreciază că este necesar ca atribuţiile celor 2 organisme

implicate să fie delimitate.

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate.

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş propune introducerea unui nou text ca

art.6 cu următorul cuprins:

Art.6. � Atribuţiile consiliilor locale privind funcţionarea centrelor de

permanenţă sunt următoarele:

a) asigurarea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii centrelor

de permanenţă;

b) asigurarea personalului auxiliar, cu prioritate din rândul

beneficiarilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

c) asigurarea dotării minimale, necesare funcţionării centrelor de

permanenţă;

d) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării centrelor de

permanenţă.

Domnia sa prezintă aceiaşi motivare ca şi antevorbitorul său şi anume

stabilirea cu claritate a atribuţiilor fiecărui organism implicat în această

activitate.

Dl.dep.dr.Ion Luchian propune să se introducă un nou text ca art.7 cu

următorul cuprins:

Art.7. � Continuitatea asistenţei medicale primare este asigurată de:

a) medicii de familie asociaţi din mai multe localităţi în centre de

permanenţă care vor funcţiona în regim de cameră de gardă în

conformitate cu reglementările legale în vigoare, rezolvând situaţiile de

urgenţă şi acordând, după caz şi cu precădere solicitanţilor din teritoriul
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arondat, servicii medicale în pachetul de servicii medicale de bază prevăzut

în Normele metodologice de aplicare a Contractului cadru privind

condiţiile acordării asistenţei medicale primare în cadrul sistemului

asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară;

b) medicii de familie care domiciliază în localitatea respectivă în

zonele în care nu există posibilitatea asocierii medicilor în vederea

organizării unui centru de permanenţă � localităţi izolate, greu accesibile cu

un număr mic de locuitori şi cu număr redus de medici.

Acest articol reprezintă reformularea art.1 din Ordinul nr.39/2004.

Cele 3 amendamente sunt adoptate în unanimitate.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş propune reformularea art.12 pentru corelare cu

Ordinul nr.39/2004. Astfel art.12 care devine art.8 are următorul cuprins:

�Art.8. � (1) Centrele de permanenţă vor funcţiona cu un număr minim

de 5 medici de familie care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele medicale

din teritoriul arondat centrului respectiv.

(2) Direcţiile de sănătate publică numesc pentru fiecare centru de

permanenţă un medic coordonator dintre medicii de familie asociaţi.�

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei propune eliminarea art.13 deoarece este

reglementat în normele de aplicare ale Contractului � Cadru .

Supuse la vot ambele amendamentele sunt adoptate în unanimitate.

Dl.dep.farm.Ion Burnei propune eliminarea art.14 întrucât s-a reglementat

la art.8 alin.(2).

Amendamentul este adoptat în unanimitate.

Pentru corelare cu Ordinul nr.39/2004, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei propune reformularea art.15 care devine art.9.

Art.9. � (1) Personalul mediu sanitar necesar pentru activitatea centrelor

de permanenţă este asigurat de medicii de familie asociaţi, conform unui grafic

stabilit de comun acord.
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(2) Activitatea cadrelor medii sanitare prevătute la alin.(1) se plăteşte

de către medicul de familie, cu tariful orar stabilit în funcţie de salariul

negociat pentru orele efectiv prestate în afara programului de lucru stabilit.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune

eliminarea art.16 deoarece nu este de nivelul legii şi a art.17 întrucât s-a

reformulat la art.6 lit.b).

Supuse la vot cele 3 amendamente sunt adoptate în unanimitate .

Pentru o exprimare corectă şi completă, dl.dep.dr.Ion Luchian propune

reformularea art.18 care devine art.10,astfel:

Art.10. � Centrul de permanenţă este deservit de ambulanţe ale celei

mai apropiate substaţii a serviciului judeţean de ambulanţă.

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş propune ca art.19 să se elimine deoarece

s-a reglementat la art.6 alin.(2) şi art.20 care devine art.11 să se reformuleze

astfel:

Art.11. - Programul de funcţionare al centrelor de permanenţă se

stabileşte între orele 20,00 � 8,00 în zilele lucrătoare şi între orele 8,00 � 8,00

în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.

În continuare, domnia sa propune ca art.21 să se elimine întrucât s-a

reglementat la art.6 lit.d).

Supuse la vot amendamentele au fost adoptate în unanimitate.

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

un nou text ca art.12 cu următorul cuprins:

Art.12. � Medicii de familie asociaţi în centre de permanenţă au

obligaţia de a afişa la cabinetul medical individual în care îşi desfăşoară

activitatea în timpul programului de lucru următoarele date:

a) centrul de permanenţă care asigură rezolvarea situaţiilor de

urgenţă în afara programului de activitate;

b) numărul de telefon al centrului de permanenţă;

c) programul fiecăruia dintre medicii asociaţi;
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d) numărul de telefon al serviciului medical deurgenţă

prespitalicească.

Textul este necesar pentru corelare cu Ordinul nr.39/2004.

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate.

Doamna dep.dr.Ana Florea propune să se introducă un nou text ca art.13

cu următorul cuprins:

Art.13. � (1) În situaţia în care nu există spaţiu disponibil pentru

organizarea unui centru de permanenţă independent, rezolvarea situaţiilor

de urgenţă în afara programului de activitate poate fi asigurată prin rotaţie

de către medicii de familie asociaţi în acest scop, la sediul fiecărui cabinet

medical individual.

(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) fiecare medic de familie are

obligaţia de a afişa la cabinetul medical individualprogramarea şi locul

unde se asigură rezolvarea situaţiilor de urgenţă, numele medicului,

numărul de telefon al cabinetului medical individual programat, precum şi

numărul de telefon la care poate fi apelat serviciul medical de urgenţă

prespitalicească.

Supus la vot amendamentul afost adoptat în unanimitate.

Doamna dep.Iulia Pataki propune ca art.22, art.23 şi art.24  să se elimine

deoarece contravin scopului legii.

Doamna dep.Iulia Pataki propune ca art.26 care devine art.15 să se

reformuleze astfel:

Art.15. � În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi

Ministerul Sănătăţii  împreună cu Ministerul Administraţiei Publice şi

Internelor vor elabora norme metodologice cu privire la asigurarea

continuităţii asistenţei medicale primare prin centre de permanenţă,  care

se vor publica în Monitorul Oficial al României , Partea I.

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

amendamentele , care au fost adoptate în unanimitate .
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot

propunerea legislativă cu amendamentele adoptate.

Comisia adoptă în unanimitate propunerea legislativă privind organizarea

şi funcţionarea centrelor de permanenţă pentru asigurarea asistenţei medicale în

regim de continuitate cu amendamentele care vor face obiectul raportului

comisiei.

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

supune la vot propunerea dl.dep.farm.Ion Burnei privind audierea, în şedinţa

viitoare, a reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru a

prezenta situaţia financiară a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate .

Dl.dep.Gheorghe Popescu arată că în Contractul � Cadru pe anul 2004

este prevăzut că arieratele din anul 2002 vor fi suportate din contractul pe anul

2004.

Dl.dep.farm.Ion Burnei arată că fondul care a fost alocat spitalelor în anul

2004 este egal cu datoriile din anul 2003. Contractele dintre Casa Naţională de

Asigurări de Sănătate şi spitale au fost semnate în luna februarie 2004 şi ca

urmare fondurile sunt folosite pentru achitarea datoriilor. Se poate afirma că

spitalele  lucrează în contul bugetului pe 2005.

Comisia votează în unanimitate ca în şedinţa următoare să fie invitat la

comisie dl.dr.Cristian Celea, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  invită membrii

comisiei la masa rotundă cu tema �Legislaţia şi terapiile complementare� care

are loc la Camera Deputaţilor, sala Şincai,ora 15,00 .

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM   
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