
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                    Nr. 28/ 167 / 22 aprilie  2004

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele  de  20 şi 21.04.2004

La lucrările comisiei din ziua de 20.04.2004 sunt prezenţi 15 deputaţi,

fiind absent motivat 1 deputat, iar la lucrările comisiei din ziua de 21.04.2004

sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absenţi motivat 3 deputaţi .

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 proiectului de Lege privind înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii  ( PLX 203/2004 ) –

procedură de urgenţă.

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2001 ( PLX –204/2004) – procedură

de urgenţă .  

3. Discutarea proiectului de iniţiativă legislativă privind asistenţa

medicală de urgenţă.

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind protecţia şi

promovarea drepturilor copilului.

5. Diverse.

sanatate
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La primul punct al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere şi avizare

proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului

Român pentru Adopţii ( PLX 203/2004).

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

lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Oficiului Român pentru Adopţii în vederea îndeplinirii obligaţiilor impuse prin

Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei

internaţionale încheiată la Haga  la 29 mai 1993, precum şi în vederea

îndeplinirii obligaţiilor asumate de statul român în materia adopţie prin

convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte.

În continuare, domnia sa arată că Oficiul Român pentru Adopţii va

prelua atât atribuţiile în domeniul adopţiei ale Autorităţii Naţionale pentru

Protecţia Copilului şi Adopţie şi ale Comitetului Român pentru Adopţii cât şi

toate drepturile şi toate obligaţiile fostului Comitet Român pentru Adopţii.

Oficiul Român pentru Adopţii va coordona activităţile din domeniul

adopţiei şi va realiza cooperarea internaţională în acest domeniu. Finanţarea

Oficiului se va asigura de la bugetul de stat, precum şi din alte surse, în

condiţiile legii.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei subliniază că Oficiul Român pentru Adopţii va

fi condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului ministru, iar

structura organizatorică şi numărul maxim de personal al Oficiului se stabilesc

prin decizie a primului ministru.

Doamna dep.dr.Ana Florea arată că este necesar ca personalul Oficiului

să fie format din funcţionari publici şi personal contractual încadrat potrivit

legii.

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

acordarea avizului favorabil asupra proiectului de lege, în forma adoptată de

Senat.

Comisia votează, în unanimitate, propunerea prezentată de
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dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  şi anume avizarea favorabilă

a proiectului de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului

Român pentru Adopţii, în forma înaintată de Senat.

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

Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2001 ( PLX

–204/2004).

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

copilului în România trebuie să constituie o prioritate naţională şi, în consecinţă,

este necesar ca  Guvernul să manifeste o preocupare permanentă pentru

îmbunătăţirea şi crearea condiţiilor necesare pentru asigurarea promovării

drepturilor copilului, inclusiv prin adopţie.

Contextul actual, caracterizat printr-o abordare nouă a domeniului social,

exigenţele noi impuse de procesul de aderare la Uniunea Europeană , impun

modificarea legislaţiei actuale în domeniu.

Având în vedere principiile statuate prin Legea privind protecţia şi

promovarea drepturilor copilului, în vederea asigurării unei protecţii efective a

drepturilor copilului, a unei protecţii efective a drepturilor copilului  şi a unei

protecţii alternative adecvate în situaţia în care copilul este separat temporar sau

definitiv de ocrotirea părinţilor săi, se impune o adaptare a instituţiilor de drept

competente în domeniu la noile atribuţii şi cerinţe specifice. Aceasta presupune

cu necesitate modificarea legislaţiei vizând actuala structură instituţională cu

competenţe în domeniul protecţiei copilului.

Concret, modificările aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi

Adopţie, aprobată cu modificări prin Legea nr.252/2001, cu modificările

ulterioare sunt necesare. Prevederile de la pct.1 din proiectul de lege care

precizează că în titlu şi în cuprinsul acesteia sintagma “Autoritatea Naţională

pentru Protecţia Copilului şi Adopţie” se înlocuieşte cu sintagma “Autoritatea
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Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului” sunt bune pentru a evita

confuziile legate de competenţa instituţiei.

De asemenea sunt pertinente şi dispoziţiile  art.II care prevede că

atribuţiile în domeniul protecţiei copilului prin adopţie se preiau de către Oficiul

Român pentru Adopţii.

Totuşi, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, făcând un

istoric a legislaţiei în domeniu,  arată că Ordonanţa Guvernului nr.65/1997

conţine prevederi care modifică Legea nr.11/1990 privind încuviinţarea adopţiei

şi Legea nr.15/1995 în sensul că scurtează, ca procedură, căile de atac privind

adopţia. Însă nu reiese din nici un act normativ, inclusiv din proiectul de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2001 privind înfiinţarea

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, aflat în

discuţie, dacă se modifică prevederile privind procedura de adopţie cuprinse în

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.161/2001 şi respectiv în Legea nr.87/1998

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/1997 cu privire la

adopţie .

Mai mult, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că,

până în prezent,  adopţiile internaţionale nu au fost suspendate, întrucât

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.161/2001 pentru suspendarea temporară a

tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale, care modifică

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.121/2001,  prevede la art.14 că instanţa

judecătorească se pronunţă exclusiv pe baza actelor depuse de Autoritatea

Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie. Acest procedeu nu

este corect opinează domnia sa, deoarece instanţa trebuie să judece în baza altor

investigaţii.

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

modificarea art.13 alin.(1) din proiectul de lege aflat în discuţie astfel: “Pe data

intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr.502/1997

cu privire la organizarea şi funcţionarea Comitetului Român pentru Adopţii,
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publicată în Monitorul Oficial al României , Partea I, nr.244 din 18 septembrie

1997 cu modificările ulterioare, art.II din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr.1/2004 privind abrogarea unor dispoziţii din Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor

procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale, publicată în Monitorul

Oficial al României , Partea I, nr.113 din 6 februarie 2004, precum şi orice

alte dispoziţii contrare. “ Domnia sa consideră că trebuie respectate prevederile

constituţionale privind separaţia puterilor în stat.

Supus la vot proiectul de lege a fost adoptat cu amendamentul propus.

La punctul trei al ordinii de zi , comisia a  discutat iniţiativa legislativă

privind asistenţa medicală de urgenţă, proiect elaborat de dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele comisiei .

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

procesul de implementare a reformei sanitare este  necesară şi o coerenţă a

Legii asistenţei medicale de urgenţă, deoarece, în prezent, sunt o serie de acte

normative de multe ori contradictorii sau neacoperitoare domeniului de

activitate al asistenţei medicale de urgenţă .

În continuare, domnia sa arată că asistenţa medicală de urgenţă trebuie să

permită, în condiţii critice, accesul  liber al populaţiei la serviciile de

specialitate, astfel încât asistenţa medicală de urgenţă să se integreaze în

activitatea de îngrijire a cazurilor critice din punct de vedere vital la toate

nivelurile de asistenţă – primară, secundară, terţiară .

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

prin prezentul proiect de iniţiativă legislativă se urmăreşte crearea unui cadru

juridic adecvat pentru acordarea asistenţei medico-chirurgicale de urgenţă, în

acord cu cerinţele de integrare europeană. 

Propunerea legislativă detaliază sistemele de transport medical, atât în

cazurile de urgenţe medicale care necesită resuscitare şi terapie intensivă , cât şi
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în urgenţele medicale transportate pe cale aeriană  şi navală, acolo unde este

cazul.

O secţiune aparte este dedicată serviciilor speciale de asistenţă medicală

de urgenţă cum sunt salvamontul, salvamarul şi salvaminul.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru apreciază că propunerea

legislativă trebuie să cuprindă prevederi privind înfiinţarea unui serviciu de

primire urgenţe şi dispecerat la nivelul fiecărui spital. De asemenea trebuie să se

precizeze că în aceste departamente vor fi încadraţi medici cu specialitatea

medicină de urgenţă , care vor urma periodic cursuri de perfecţionare şi

evaluare. 

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

legislativă, cuprinde prevederi privind personalul paramedical care are o altă

pregătire de bază decât cea medico-sanitară . Acesta  în urma unor cursuri de

calificări pot participa la manevre de descarcerare şi prim ajutor medical.

Referitor la finanţarea serviciilor de urgenţă şi a transportului medical

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, aşa cum a precizat în

şedinţa anterioară , aceasta se face din Fondul naţional unic de asigurări sociale

de sănătate , din bugetul de stat , din fondul de asigurări pentru accidente de

muncă, după caz, în funcţie de specificul cazurilor sau de terţe persoane care

solicită în scop propriu asistenţa medicală de urgenţă.

La finalul discuţiilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

propune ca dezbaterea pe articole a propunerii legislative să se amâne pentru o

viitoare şedinţă.

La punctul patru al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere şi avizare

proiectul de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

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

introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de lege , deoarece PLX 224/2004

are termen de depunere a raportului data de 22 aprilie 2004.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, în prezent, au

fost obţinute rezultate importante în domeniul protecţiei copilului aflat în

dificultate. Totuşi  îmbunătăţirea condiţiei copilului în general necesită reforma

sistemului de protecţie a copilului în vederea armonizării legislaţiei cu tratatele

internaţionale la care România este parte, în mod deosebit cu Convenţia

europeană privind drepturile omului şi, respectiv, Convenţia ONU privind

drepturile copilului.  

Principiul care stă la baza proiectului de lege face referire la  abordarea

copilului în contextul tuturor drepturilor sale, ceea ce înseamnă în primul rând în

contextul familiei sale, încercându-se astfel introducerea conştientizării

primordialităţii responsabilităţii părinteşti faţă de proprii copii. În acest sens se

oferă şi sprijinul necesar fie sub forma prestaţiilor, fie sub forma serviciilor.

Doamna dep.dr.Ana Florea  arată că este foarte importantă prevederea

privind planul individualizat de protecţie, în cazul copilului care, din diferite

motive, a fost separat de familia sa. Acest instrument de lucru va permite

urmărirea acţiunilor întreprinse de serviciile responsabile pentru ameliorarea

problemelor pe care acel copil le are ( pe baza evaluării complexe a nevoilor

lui). Pe de altă parte va evidenţia munca întreprinsă cu părinţii sau rudele pentru

ca şi ei să-şi crească potenţialul de îngrijire a copilului şi acesta să se întoarcă în

familia sa naturală sau lărgită.

În continuare, domnia sa apreciază că proiectul de lege alăturat cuprinde

atât reglementări armonizate cu prevederile Convenţiei ONU referitoare la

drepturile copilului şi a altor documente juridice ratificate de România, cât şi

reglementări exprese a rolului părinţilor în creşterea şi dezvoltarea părinţilor, al

colectivităţii locale, precum şi al statului.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă pe scurt

proiectul de lege care utilizează terminologia din Convenţia ONU cu privire la

drepturile copilului, precum şi  exercitarea drepturilor copilului. Astfel, pentru

prima dată, în mod explicit, se precizează că părinţii sunt primii responsabili
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pentru creşterea, îngrijirea şi dezvoltarea copilului, iar responsabilitatea

colectivităţii locale este subsidiară.

De asemenea proiectul de lege precizează că respectarea drepturilor

copilului nu presupune încălcarea drepturilor părinteşti, ci asumarea de către

părinţi a unor obligaţii permanente fără de care exercitarea drepturilor copilului

nu este posibilă.

Un alt aspect abordat se referă la protecţia specială a copilului prin

acordarea asistenţei speciale acestuia de către autorităţile locale.

Un capitol aparte tratează instituţiile  implicate în acest domeniu atât la

nivel central cât şi local.

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

acordarea avizului  favorabil asupra proiectului de lege. În urma votării, în

unanimitate, s-a hotărât acordarea avizului favorabil asupra proiectului de Lege

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului , în forma adoptată de către

Senat.

La punctul cinci al ordinii de zi , comisia a dezbătut şi alte probleme

curente privind activitatea comisiei şi a aprobat raportul asupra proiectului de

lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale .

Doamna dep.dr.Ana Florea pune în discuţie salarizarea personalului

sanitar bugetar. Domnia sa arată că un asistent medical din ambulatoriul din

spital ajunge la maximum 5 milioane lei/lună, iar un medic la 9 milioane

lei/lună. În cazul medicilor care urmează cursuri de specializare cheltuielile sunt

foarte mari, de exemplu un curs costă 20 milioane lei, taxa pentru examenul de

competenţă este de 2 milioane lei. În plus, un medic are nevoie de documentare

permanentă din reviste, cărţi, etc. Domnia sa întreabă  ce este de făcut.

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

armată, învăţământ, salariile au crescut, în timp ce în sănătate acestea sunt foarte

mici. În alte ţări salariile pentru medici sunt corespunzătoare profesiei ( de
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exemplu în Egipt 2000 USD/lună pentru un profesor universitar ). 

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

ca în următoarea şedinţă de comisie să se procedeze la audieri privind DRG. În

acest sens propune ca invitaţi : Ministerul Sănătăţii , directorii de spitale de

obstetrică, pediatrie, dl.prof.dr.Romeo Călăraşu, doamna dr.Maura Popescu –

directorul Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti. 

De asemenea, în situaţia în care Curtea de Conturi a finalizat raportul

privind sănătatea/2003 va fi invitată şi doamna Edith Sarca, pentru a prezenta

acest raport.

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

cu dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu , vicepreşedintele Comisiei pentru sănătate,

ecologie, tineret şi sport a Senatului, trebuie finalizată Legea privind Comisia de

Acreditare a Spitalelor.

În finalul şedinţei, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

supune aprobării raportul, cu amendamente, asupra proiectului de Lege privind

funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale . Amendamentele au fost în

majoritate de formă, având ca motivare o exprimare completă şi corectă. O mică

parte din amendamentele propuse de  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret

şi sport sunt de conţinut.

Astfel, la finalul art.5 textul s-a completat cu sintagma ”iniţiată de

Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării”, motivându-se că

statutul Academiei de Ştiinţe Medicale trebuie iniţiat de Ministerul Sănătăţii şi

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, întrucât acest organism este în coordonarea

Ministerului Sănătăţii .

La art.6, lit.c) s-a modificat astfel “Academia de Ştiinţe Medicale

elaborează programe de cercetare…” întrucât este cel mai înalt for de cercetare

ştiinţifică.

După lit.i) a art.6 s-a introdus lit.i1) care prevede că Academia de Ştiinţe

Medicale “formulează puncte de vedere în legătură cu înfiinţarea sau
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desfiinţarea de institute şi centre de cercetare medicale şi farmaceutice”.

De asemenea, la lit.q) sintagma “organizează educaţia medicală

continuă…” s-a înlocuit cu sintagma “dezvoltă cercetări privind educaţia

medicală continuă…” deoarece aceleaşi atribuţii revin Ministerului Sănătăţii .

La art.10 alin.(1) sintagma “membrii titulari beneficiază de o

indemnizaţie lunară viageră…” s-a înlocuit cu “membrii titulari pot beneficia de

o indemnizaţie lunară viageră…”

În continuare, la art.10  s-a menţinut un text nou ca alin.(2) formulat de

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , dl.dep.farm.Ion Burnei şi

doamna dep.dr.Ana Florea . Acesta prevede că “ membrii Academiei de Ştiinţe

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

de 70 de ani. Peste această vârstă sunt menţinuţi în activitate cu acordul

instituţiei, prin prelungiri anuale pe baza certificatului de sănătate.”

De asemenea alin.(1) art.21  s-a reformulat astfel : “Preşedintele

Academiei de Ştiinţe Medicale este preşedintele Consiliului ştiinţific şi al

biroului executiv.” 

Supus la vot raportul cu amendamente a fost adoptat în unanimitate .

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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