
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                  Nr. 28/ 25 / 12  februarie 2004

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 10  şi  11.02.2004

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

lucrările în zilele de 10.02.2004 între orele  14,00 � 18,00  şi  în ziua de

11.02.2004  între orele 9,00 � 15,00,  având 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.

Lucrările comisiei au fost conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei , supunând la vot ordinea de zi care a fost aprobată în

unanimitate .

La lucrările comisiei au participat 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 .
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La primul punct 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.

În deschiderea lucrărilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei arată că proiectul de Lege privind modificarea şi completarea

Ordonanţei Guvernului nr.1/2000 are ca obiect de reglementare instituirea unui

set de măsuri privind 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.

În urma audierilor şi dezbaterilor care au avut loc în comisie s-au desprins

următoarele aspecte principale:

- Proiectul de lege cuprinde o serie de articole a căror texte vin în

contradicţie sau sunt neclare şi confuze. În plus, unele articole cuprind prevederi

abuzive, precum cele referitoare la asigurarea controlului şi evaluarea activităţii

de medicină legală şi de către Ministerul Justiţiei, instituţia beneficiară a actului

probator furnizat de instituţiile de medicină legală. Adoptarea unor astfel de

prevederi înseamnă subordonarea instituţiilor medico-legale de către Ministerul

Justiţiei.

- Un alt aspect se referă la numirea directorului general al Institutului

de Medicină Legală, a directorilor institutelor de medicină legală din centrele

medicale universitare, precum şi a componenţei Comisiei superioare medico-

legale şi a comisiilor de avizare şi control prin ordin comun al ministrului

sănătăţii şi al ministrului justiţiei. Numirea prin ordine comune  şi-au dovedit

inutilitatea,  datorită birocraţiei privind procedura de  desfăşurare a acestora. În

plus, numirea acestora prin ordin comun înseamnă ingerinţa Ministerului

Justiţiei în activitatea medico-legală.
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- Referitor la alegerea prin vot  a preşedintelui Consiliului superior

de medicină legală s-a apreciat că această prevedere din Ordonanţa Guvernului

nr.57/2002 este nerealistă , întrucât lucrările acestui consiliu se desfăşoară în

cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală �Mina Minovici� Bucureşti, iar

preşedintele consiliului are atribuţii în principal administrative, de organizare şi

nu de decizie. Totodată, având în vedere componenţa acestui consiliu care

cuprinde şi membri nespecialişti, precum reprezentantul justiţiei, al parchetului,

al Ministerului Sănătăţii se pune în discuţie dacă directorul general al Institutului

de Medicină Legală �Mina Minovici� să fie preşedinte de drept sau să

organizeze alegeri pentru această funcţie.

- O situaţie  asemănătoare se întâlneşte şi în cazul preşedintelui

Comisiei superioare medico-legale care este ales pentru o perioadă de 1 an, cu

posibilitatea reînnoirii mandatului. Comisia superioară este forul ştiinţificunde

competenţa profesională este criteriul de bază.

- În ceea ce priveşte textele privind activitatea comisiilor de avizare

şi control al actelor medico-legale, acestea trebuie reformulate având în vedere

că numărul medicilor legişti din teritoriu este redus şi ţinând cont că un medic

legist care a mai efectuat o expertiză medico-legală într-un caz nu mai poate

participa la o nouă expertiză. Rezultatul situaţiei menţionate mai sus este că la

nivelul institutelor de medicină legală din teritoriu fie nu va mai avea cine să

facă expertizele sau să avizeze actele medico-legale .

- Legea trebuie să stabilită cu claritate cine are competenţa

propunerii privind componenţa nominală a Comisiei superioare medico-legale,

întrucât există articole în proiectul de lege care vin în contradicţie în legătură cu

acest aspect.

- Referitor la înfiinţarea şi funcţionarea comisiilor mixte formate din

medici legişti şi personal de specialitate din Ministerul Justiţiei, precum şi a

Consiliului de analiză şi evaluare a activităţii de medicina legală care cuprinde şi

nespecialişti din Ministerul Justiţiei şi Ministerul de Interne, acestea sunt
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contraproductive şi vor îngreuna  desfăşurarea procesului de justiţie. Comisiile

mixte sunt una din imixtiunile justiţiei în activitatea medico-legală, deoarece

numai medicii legişti pot analiza această activitate. În plus, activitatea acestor

comisii contravine atribuţiilor Comisiei superioare medico-legale, care

reprezintă autoritatea ştiinţifică supremă în domeniul medicinei legale şi care

verifică, evaluează, analizează şi avizează, din punct de vedere ştiinţific,

conţinutul şi concluziile diverselor acte medico-legale. Consiliul de analiză şi

evaluare a activităţii de medicină legală este o structură inutilă, deoarece

atribuţiile acestuia se suprapun peste atribuţiile Consiliului superior.

- În ceea ce priveşte finanţarea activităţii medico-legale, conform

Ordonanţei Guvernului nr. 57/2001, aceasta creează ambiguităţi în ceea ce

priveşte modul de aplicare a finanţărilor periodice solicitate Ministerului

Sănătăţii de către institutele de medicină legală. Astfel, în prezent, alocaţiile de

la bugetul de stat sunt doar în funcţie de încasările extrabugetare şi întotdeauna

insuficiente pentru salarizare, cheltuieli materiale şi de capital. Se propune ca

pentru salarii finanţarea să se facă de la bugetul Ministerului Sănătăţii , iar

veniturile proprii să rămână la dispoziţia institutelor de medicină legală.

În concluzie, aşa cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei comisia a hotărât că:

- 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 nu este o problemă de fond şi

rămâne deschisă discuţiilor;
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- finanţarea instituţiilor de medicină legală trebuie să se facă în regim

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

Sănătăţii .

În consecinţă, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor, pe fond, asupra

proiectului de lege pentru viitoarea şedinţă de comisie,  pentru o documentare

aprofundată asupra acestei problematici.

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

legislativă 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 scopul

propunerii legislative este de eliminare a disfuncţionalităţilor privind asigurarea

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

zilele de sărbători legale atât în mediu urban cât şi rural . Ţinând seama de

problemele deosebite pe care le reprezintă neasigurarea continuităţii asistenţei

medicale primare în afara programului de activitate al cabinetelor medicale

individuale, starea necorespunzătoare a drumurilor judeţene şi comunale,

precum şi accesul dificil al populaţiei la unele servicii medicale cu caracter de

urgenţă este necesar să se organizeze centre de permanenţă în primul rând în

zonele rurale şi urbane care nu au spitale pluridisciplinare.

În urma dezbaterilor generale, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pe

fond a propunerii legislative, pentru viitoarea şedinţă în vederea  discutării în

corelare cu Ordinul ministrului sănătăţii nr.39/2004 privind asigurarea

continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă.

Comisia a analizat 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. În urma discuţiilor, comisia

consideră că astfel de reglementări contravin prevederilor constituţionale privind
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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.

Din numărul total al membrilor comisiei ( 16 ) a absentat motivat

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

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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