Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/ 334 / 9 septembrie 2004

PROCES VERBAL
al lucrărilor comisiei din zilele de 7, 8 şi 9.09.2004
La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, fiind absent
motivat 1 deputat.
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 proiectului de Lege privind

aprobarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.53/2004

pentru

prorogarea

termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr.306/2004
privind

exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi

funcţionarea Colegiului Medicilor din România, Legea nr.307/2004
privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă,
precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi
Moaşelor din România şi din Legea nr.308/2004 privind

exercitarea

profesiei de medic dentist , precum şi înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România (PLX 476/2004).
2.

Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice ( PLX
478/2004).

3.

Diverse.

La lucrările comisiei participă dl.George Pavelescu, secretar
destat în Ministerul Sănătăţii .
Lucrările comisiei sunt deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,
preşedintele comisiei .
La primul punct al ordinii de zi, comisia a procedat la examinarea,
în fond , a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.53/2004 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor
prevederi din Legea nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic,
precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România,
Legea nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a
profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului
Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi din Legea nr.308/2004
privind exercitarea profesiei de medic dentist , precum şi înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România
(PLX 476/2004).
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , a arătat că
exercitarea profesiilor de medic, medic dentist, asistent medical şi moaşă
este reglementată prin Legea nr.306/2004, Legea nr.307/2004 şi Legea
nr.308/2004. Toate legile menţionate mai sus au ca termen de intrare în
vigoare la 30 de zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al
României, respectiv data de 30 iulie 2004. Acest termen impune punerea
în aplicare şi a

prevederilor privind drepturile medicilor, medicilor

dentişti , asistenţilor şi moaşelor de a beneficia de asistenţă medicală şi
medicamente gratuite atât personal cât şi pentru membrii lor de familie.
Doamna dep.dr.Ana Florea arată că acordarea acestor drepturi
este benefică pentru categoriile profesionale respective, dar implică
eforturi financiare suplimentare care nu au fost prevăzute în bugetul pe
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anul 2004.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că,
potrivit expunerii de motive a proiectului de lege, din analiza influenţelor
financiare, efectuată în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice , a
rezultat faptul că, nici în bugetul de stat, nici în bugetul asigurărilor
sociale de sănătate pe anul 2004, nu sunt prevăzute surse de finanţare
pentru acoperirea acestor facilităţi.
Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei subliniază că sursele de finanţare pentru
aceste drepturi nu au fost prevăzute nici în rectificarea bugetului aprobată
în luna iulie 2004.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că
termenul de prorogare prevăzut în proiectul de lege poate fi atacat la
Curtea Constituţională întrucât prorogă termenul la 2 zile după intrarea în
vigoare a legilor . Acelaşi punct de vedere îl are şi Ministerul Sănătăţii .
Dl.George Pavelescu, secretar de stat al Ministerului Sănătăţii ,
prezintă punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii , care propune
respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003 pentru prorogarea
termenelor de intrare în vigoarea articolelor privind asistenţa medicală şi
medicamente gratuite din Legea nr.306/2004, Legea nr.307/2004 şi Legea
nr.308/2004 deoarece este anticonstituţională.
Ministerul Sănătăţii va înainta Senatului un proiect de ordonanţă
de modificare a legilor în discuţie şi care vor modifica şi completa şi
aceste articole. Concret se va prevede că aceste facilităţi vor fi asigurate
de bugetul Ministerului Sănătăţii şi nu din Fondul naţional unic de
asigurări sociale de sănătate .
În continuare, domnia sa arată că în urma unei evaluări în teritoriu
Ministerul Sănătăţii a constatat că există un număr deficitar în ceea ce
priveşte medicii ( ex. Botoşani, Rădăuţi, Babadag, etc.).
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Colegiul Medicilor din România a transmis în teritoriu adrese în
care se precizează că medicii pensionari pot fi angajaţi la cabinete
medicale private, salarizarea acestora fiind asigurată prin contractele de
plată încheiate între acestea şi spitale. Deoarece, în prezent, nu toate
cabinetele private doresc să angajeze medici pensionari, Ministerul
Sănătăţii a propus ca medicii pensionari să poată fi menţinuţi în activitate
cu acordul instituţiei şi a Ministerului Sănătăţii .
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că
propunerea Ministerului Sănătăţii este foarte bună întrucât există un
deficit de medici specialişti.
Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei consideră că propunerea Ministerului
Sănătăţii este o rezolvare temporară. În opinia domniei sale Ministerul
Sănătăţii trebuie să elaboreze un proiect de lege privind salarizarea
medicilor care să încurajeze medicii tineri să ocupe posturi în mediul
rural. Domnia sa este de acord cu afirmaţia antevorbitorului său privind
deficitul de medici specialişti.
Dl.George Pavelescu, secretar de stat al Ministerului Sănătăţii
arată că Ministerul Sănătăţii a scos la concurs o serie de posturi în mediul
rural, însă acestea nu au fost ocupate deoarece tinerii nu s-au prezentat la
concurs. Ministerul Sănătăţii va promova un act normativ prin care
medicii din mediul rural vor fi confirmaţi ca medici de medicină generală,
după efectuarea unor cursuri de perfecţionare, cu condiţia ca să rămână pe
postul respectiv cel puţin 5 ani.
Referitor la legea salarizării pentru medici, domnia sa arată că, pe
viitor, Ministerul Sănătăţii doreşte promovarea unei asemenea legi.
Personal, domnia sa nu este de acord cu egalizarea salariilor pentru
medici. Acestea trebuie acordate pe grade de acreditare. Trebuie să existe
un salariu de bază la care să se adauge o sumă în funcţie de nivelul de
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risc, nivelul de spital şi de competenţe. De altfel în Ministerul Sănătăţii se
lucrează la un asemenea studiu care va sta la baza Legii salarizării.
Dl.George Pavelescu subliniază că prin Legea salarizării se poate
rezolva situaţia privind specialităţile medicale deficitare ( de exemplu la
Spitalul judeţean Suceava nu există medic hematolog). La sfârşitul lunii
decembrie Ministerul Sănătăţii va evalua cu claritate specialităţile
medicale deficitare.
Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată că, în prezent, medicii tineri refuză
să se angajeze în mediul rural deoarece nu au facilităţi . Propunerea
prezentată de antevorbitorul său este una punctuală şi nu rezolvă
problemele din sistem.
Doamna dep.dr.Ana Florea apreciază că asistenţa gratuită pentru
medici nu reprezintă facilităţi deoarece această categorie profesională
plăteşte o contribuţie lunară de 6,5% pentru asigurările de sănătate. Şi alte
categorii profesionale beneficiază de astfel de facilităţi (magistraţi,
poliţişti, militari, etc.).
Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei este de acord cu propunerea de
respingere a ordonanţei, însă apreciază că în noul act normativ trebuie să
se precizeze că numai în localităţile cu specialităţi medicale deficitare vor
fi confirmaţi medicii de medicină generală.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca în
noul act normativ, care va fi elaborat de Ministerul Sănătăţii, privind
confirmarea pe post ca medici de medicină generală numai după
efectuarea unor cursuri, să se precizeze că prevederea este valabilă numai
în unităţile sanitare în care specialităţile medicale sunt deficitare.
În continuare, domnia sa arată că prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 53/2004 se regăsesc în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.60/2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii cuprinse în
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acte normative din domeniul sanitar, care, urmare preluării în totalitate a
acestor prevederi, a abrogat Ordonanţa Guvernului nr. 53/2004. În
condiţiile în care Ordonanţa Guvernului nr. 53/2004 este abrogată de alt
act normativ care a preluat în totalitate dispoziţiile sale, propune
respingerea proiectului de lege a Ordonanţei Guvernului nr. 53/2004.
Supusă la vot , propunerea de respingere a fost adoptată în
unanimitate . Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât să supună
Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi respingere proiectul de
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.53/2004 pentru
prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea
nr.306/2004 privind

exercitarea profesiei de medic, precum şi

organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, Legea
nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei
de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor
Medicali şi Moaşelor din România şi din Legea nr.308/2004 privind
exercitarea profesiei de medic dentist , precum şi înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România.
La punctul doi al ordinii de zi comisia a procedat la examinarea, în
fond, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.178/2000 privind produsele cosmetice.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că Legea
nr.178/2000 privind produsele cosmetice reglementează fabricarea şi
comercializarea produselor cosmetice în România. În prezent, după o
atentă evaluare s-a constatat că aceasta nu este în concordanţă totală cu
Directiva nr.76/768/EEC. În plus, având în vedere faptul că Directiva
nr.76/768/CEE a fost modificată prin cel de-al 7-lea Amendament, se
impune ca şi Legea nr.178/2000 privind produsele cosmetice să transpună
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prevederile acestui amendament, în aşa fel încât armonizarea cu legislaţia
europeană în domeniu să fie adusă la zi atât pentru asigurarea liberei
circulaţii a mărfurilor cât şi a unei practici internaţionale comune cu cea a
statelor membre ale Uniunii Europene .
Dl.dep.dr.Ion Luchian arată că pentru corelare cu Directiva
nr.76/768/EEC proiectul de lege cuprinde prevederi privind colectarea şi
centralizarea datelor referitoare la supravegherea cazurilor de efecte
nedorite pentru sănătatea umană, corectarea definiţiei produsului
cosmetic şi admiterea folosirii unor ingrediente provizoriu admise pentru
o perioadă limitată de timp.
Doamna dep.dr.Daniela Bartoş

arată că cel de-al 7-lea

Amendament adus Directivei nr.76/768/CEE constă în:
-

inteerzicerea testării pe animale a produselor finite şi a

ingredientelor, în timpi diferiţi în funcţie de metodele alternative testării
pe animale ce vor fi stabilite ulterior;
-

interzicerea folosirii substanţelor carcinogene, mutagene şi

toxice pentru reproducere;
-

menţionarea pe eticheta produselor a ingredientelor alergene;

-

marcarea pe eticheta produselor a perioadei după deschidere.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că
prin modificările şi completările propuse în proiectul de lege reprezintă,
în totalitate, prevederile Directivei nr.76/768/CEE prin menţinerea
obiectivului principal al acesteia, respectiv protejarea sănătăţii şi
securităţii consumatorilor, contribuind astfel la libera circulaţie a
mărfurilor şi la apropierea legislaţiei noastre de cea a ţărilor membre ale
Uniunii Europene .
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca la
art.10 alin.(1) lit.f) să se reformuleze astfel:
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“f) numele şi adresa persoanelor calificate responsabile care au
evaluat produsul din punct de vedere al siguranţei pentru sănătatea
umană; persoanele responsabile pentru evaluare trebuie să aibă diplomă
de studii superioare în specialităţile: farmacie, toxicologie, dermatologie,
medicină sau o specialitate similară, aşa cum a fost definită în cuprinsul
Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor
profesionale pentru profesiile reglementate în România.”
Motivaţia care stă la baza reformulării este tocmai concordanţa cu
art.7 lit.a) pct.f) din Directiva consolidată.
Supusă la vot, propunerea a fost votată în unanimitate.
Întrucât nu au mai fost alte intervenţii, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,
preşedintele comisiei supune la vot proiectul de lege.
Comisia pentru sănătate şi familie , în unanimitate , a hotărât să
înainteze Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare raportul
cu amendamente privind proiectul de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.178/2000 priivnd produsele cosmetice.
La punctul 3 al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte probleme
privind activitatea curentă.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei informează pe
membrii comisiei despre propunerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
de a îngheţa anul universitar 2004 – 2005 pentru asistenţii farmacişti care
urmează învăţământul superior de scurtă durată, pe motiv că acesta
durează 2 ani, în comparaţie cu cel din ţările Uniunii Europene care
durează 3 ani. Domnia sa nu este de acord cu o asemenea măsură întrucât
acesta afectează învăţământul farmaceutic. Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,
preşedintele comisiei apreciază că Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
începând cu anul 2004, trebuie să facă tranziţia la 3 ani pentru a
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corespunde

în acest fel cu forma de învăţământ din ţările Uniunii

Europene .
Dl.George Pavelescu afirmă că va discuta această problemă cu
reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării .
În continuare domnia sa arată că potrivit avizului Comisiei pentru
sănătate şi familie nu a acceptat în totalitate amendamentele la proiectul
de Lege privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele de tutun.
Astfel Ministerul Sănătăţii a propus eliminarea art.3 alin.(1) lit.b)
întrucât prevederile acestuia contravin prevederilor din Directiva Uniunii
Europene care exceptă televiziunea.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , ca iniţiator,
informează pe membrii comisiei despre propunerea legislativă privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei
Naţionale de Acreditare a Spitalelor şi le propune acestora să participe ,
ca şi coiniţiatori, la finalizarea acesteia.
Supusă la vot propunerea a fost aprobată în unanimitate.

PREŞEDINTE,
ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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