
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                    Nr. 28/ 8 / 15 ianuarie 2004

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 12, 13, 14  şi 15.01.2004

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

lucrările în zilele de 12, 13, 14 şi 15.01.2004 între orele 9,00 � 13,00,  având

următoarea ordine de zi:

1. Reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de

interes judeţean şi local ( PL nr.411/2002) corelat cu prevederile Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi

disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul

sanitar, precum şi modificarea unor acte normative  şi a propunerilor înaintate

comisiei de către Ministerul Sănătăţii prin adresa nr.60480/18.12.2003.

2. Dezbateri asupra propunerii legislative privind exercitarea

profesiunii de medic dentist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului

Medicilor Dentişti din România   ( PL nr.369/2003).

3. Dezbateri asupra propunerii legislative privind controlul surselor de

apă din mediul rural ( PL 517/2002).

4. Dezbateri asupra propunerii legislative privind consilierea

obligatorie în cazul întreruperii de sarcină .

5. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

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

de medicină legală ( PL nr.710/2003).

6. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.72/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman   ( PL

nr.492/2003).

7. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.66/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei

Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei

Naţionale a Medicamentului .

Lucrările comisiei 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 primul punct al ordinii de zi comisia a trecut la reexaminarea

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.70/2002 privind

administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local .

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

această reexaminare se impune în vederea corelării atât cu prevederile

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2003 privind unele măsuri în vederea

întăririi disciplinei financiare şi a creşterii utilizării fondurilor în sistemul

sanitar,  cât şi cu Legea spitalelor nr.270/2003 şi propunerile înaintate de către

Ministerul Sănătăţii prin adresa nr.60480/18.12.2003.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât în unanimitate adoptarea

proiectului de lege cu următoarele amendamente principale:

-  pentru evitarea  paralelismelor cu prevederile din Legea spitalelor,

apărută  ulterior proiectului de lege au fost eliminate, o serie de texte referitoare

la elaborarea Planului naţional de paturi, la înfiinţarea, reorganizarea şi
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desfiinţarea unităţilor sanitare publice de către Ministerul Sănătăţii , la

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli de către unităţile sanitare publice.

Pentru corelarea cu art.III pct.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

48/2003 şi în acord cu propunerile înaintate de Ministerul Sănătăţii , comisia a

adoptat o serie de amendamente care  se referă la :

- dreptul de preempţiune a medicilor, în cazul în care unităţile

sanitare publice, inclusiv cabinetele medicale sunt concesionate sau scoase la

licitaţie;

- aprobarea de către direcţiile de sănătate publică a statelor de funcţii

pentru unităţile sanitare precum şi încadrarea acestora în normativele de

personal aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi în bugetele de venituri şi

cheltuieli;

- înaintarea propunerilor privind schimbarea profilului sau a

denumirii  unităţilor sanitare  de către direcţiile de sănătate publică către

Ministerul Sănătăţii ;

- avizarea  statului de funcţii pentru unităţile sanitare publice de

preşedinţii consiliilor judeţene;

- înfiinţarea de către consiliile judeţene şi locale a unităţilor de

asistenţă medico-sociale prin reorganizarea unor unităţi sanitare publice, numai

cu avizul Ministerului Sănătăţii , Ministerul Administraţiei şi Internelor şi a

Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;

- finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale din venituri proprii,

subvenţii acordate de la bugetele locale,  în funcţie de subordonare precum şi,

opţional,  din bugetul  Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

pentru repararea şi amenajarea clădirilor.

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

legislativă privind exercitarea profesiunii de medic dentist, înfiinţarea,
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organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România ( PL

nr.369/2003).

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei face o scurtă prezentare

a propunerii legislative care stabileşte cadrul general de exercitare a profesiei de

medic dentist atât pentru cetăţenii români cât şi pentru cei ai unui stat membru al

Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European. De asemenea,

propunerea legislativă cuprinde prevederi privind condiţiile de obţinere a

autorizaţiei de liberă practică, incompatibilităţile, drepturile şi obligaţiile

medicilor dentişti. O secţiune specială reglementează înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România .

În urma dezbaterilor pe articole, comisia a hotărât în unanimitate

adoptarea proiectului de lege cu o serie de amendamente care vor face obiectul

raportului comisiei.

În continuare, la punctul 3 al ordinii de zi comisia a trecut la examinarea

propunerii legislative privind controlul surselor de apă din mediul rural ( PL

nr.517/2002).

La solicitarea Ministerului Sănătăţii , comisia a hotărât amânarea

dezbaterilor asupra acestei iniţiative legislative. Prin adresa nr.892/9.01.2004

Ministerul Sănătăţii informează că a iniţiat o hotărâre de Guvern care

reglementează Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a

calităţii apei potabile. Hotărâre de Guvern care se află  stadiul de avizare finală

la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului prevede că instalaţiile

individuale de apă de folosinţă publică, fântânile şi izvoarele vor fi monitorizate

de către autoritatea teritorială de sănătate publică cel puţin o dată pe an pentru

verificarea conformării la parametrii fizico-chimici şi microbiologici. Costurile

de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate vor fi suportate de către

Primăria din localitatea respectivă, iar tarifele şi modalităţile de plată se stabilesc

prin ordin al ministrului sănătăţii şi ministrului finanţelor publice.
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Referitor la calitatea apei din fântânile şi instalaţiile individuale de apă de

folosinţă familială, aceasta este  verificată de către direcţiile de sănătate publică,

la cererea proprietarului,  costurile de prelevare fiind suportate de către

solicitant,iar tarifele şi modalităţile de plată sunt stabilite prin ordin comun al

ministrului sănătăţii şi ministrului finanţelor publice.

La punctul 4 al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere propunerea

legislativă privind consilierea obligatorie în cazul înteruperii de sarcină ( PL

nr.217/2003).

În urma dezbaterilor , comisia a hotărât, în unanimitate, adoptarea

propunerii legislative cu o serie de amendamente privind atât consilierea

obligatorie în cazul întreruperii de sarcină, cât şi drepturile fundamentale la

reproducere şi accesul la servicii de sănătate a reproducerii.

La punctul 5 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 ( PL nr.710/2003).

Aşa după cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2002 are ca scop

asigurarea controlului asupra activităţii instituţiilor de medicină legală

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.

Controlul activităţii de medicină legală se asigură prin comisii mixte,

constituite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului

justiţiei, formate din medici şi personal de specialitate juridică din cadrul

Ministerului Justiţiei, care să verifice modul de efectuare a lucrărilor medico-

legale.
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Evaluarea activităţii de medicină legală şi a activităţii de control

desfăşurată de comisiile mixte, precum şi dispunerea măsurilor corespunzătoare

se asigură de Consiliul de analiză şi evaluare a activităţii de medicină legală,

format din  ministrul sănătăţii şi familiei, ministrul justiţiei, procurorul general

al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, ministrul de interne şi

directorii institutelor de medicină legală.

Întrucât problematica este deosebit de complexă, comisia a hotărât

amânarea dezbaterea pe articole până la prezentarea punctului de vedere a

Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului Justiţiei.

La punctul 6 a ordinii de zi  comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.72/2003 pentru modificarea şi

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind produsele

medicamentoase de uz uman   ( PL nr.492/2003).

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

apariţia Legii nr.336/2002 privind produsele medicamentoase  şi până în prezent

s-a constatat că unele dintre prevederi fie nu pot fi puse în aplicare, fie nu mai

sunt în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene în domeniul profesiunii

de farmacist sau al medicamentului.

În finalul dezbaterilor, comisia a hotărât, în unanimitate, să propună

Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.72/2003 pentru modificarea şi

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind produsele

medicamentoase de uz uman,  cu următoarele amendamente principale:

- pentru a asigura confidenţialitatea studiilor farmaco-toxicologice şi

clinice efectuate în vederea punerii pe piaţă a medicamentului original,

producătorul beneficiază de exclusivitatea datelor timp de 6 ani , de la data

autorizării în România şi , respectiv 10 ani pentru produsele de înaltă tehnologie;
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în perioada de exclusivitate a datelor nu poate fi autorizat un alt medicament

similar cu originalul decât cu consimţământul scris al producătorului

medicamentului original;

- pentru susţinerea industriei româneşti de medicamente precum şi a

producţiei de seruri, vaccinuri şi imunomodulatori la nivelul Institutului

Cantacuzino care este unitate strategică de interes naţional şi este abilitat cu

atribuţii specifice în lupta împotriva bioterorismului, s-a hotărât introducerea

unui nou text, ca alin.(3) al art.109, prin care se reglementează ca Ministerul

Sănătăţii , pe baza unei analize aprofundate, are dreptul de prelungire a

termenului de implementare a Regulilor de bună practică de fabricaţie ( GMP

)până la data de 31 decembrie 2005;

- de asemenea, comisia a hotărât eliminarea reglementării de la art.44

alin.(4) privitoare la farmaciile şi punctele de lucru din mediul rural care nu pot

funcţiona decât cu farmacist posesor al autorizaţiei de liberă practică, deoarece

aceste prevederi fac obiectul iniţiative legislative, Legea farmaciei, care se află

în proces de avizare.

În continuare, comisia a trecut la dezbaterea proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului .

Aşa după cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

modificarea şi completarea ordonanţei are ca scop atât armonizarea legislaţiei

interne în domeniul produselor medicamentoase cu legislaţia Uniunii Europene,

cât  şi realizarea obiectivului de asigurare a condiţiilor legale pentru

desfăşurarea activităţii Agenţiei  Naţionale a Medicamentului .

Proiectul de lege cuprinde prevederi privind structura organizatorică a

Agenţiei Naţionale a Medicamentului . De asemenea, proiectul de lege

reglementează o serie de atribuţii ale Agenţiei Naţionale a Medicamentului
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precum supravegherea şi controlarea calităţii medicamentului, autorizarea şi

controlarea studiilor clinice pentru medicamente, procedura de eliberare a

autorizaţiei de funcţionare pentru unităţile de producţie.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât adoptarea, în unanimitate, a

proiectului de lege cu un amendament care va face obiectul raportului comisiei.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi, fiind absent motivat

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM


	Comisia pentru Sanatate si Familie	                   Nr. 28/ 8 / 15 ianuarie 2004

