
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                        Nr. 28/ 56 / 4 martie 2004

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 3  şi  4.03.2004

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

lucrările în ziua de 3.03.2004 între orele 9,00 � 16,00 şi  în ziua de 4.03.2004

între orele 9,00 � 12,30,  având următoarea ordine de zi:

1. Audieri privind situaţia actuală a finanţării sistemului de asigurări

sociale de sănătate.

2. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru organizarea şi

exercitarea profesiei de tehnician din medicina modernă şi complementară ( PL

nr.681 /2003).

3. Reexaminarea 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  - raport nr.28/52/26.02.2004.

4. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.40/2004 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor

nr.270/2003, aprobat de Senat.

5. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.94/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a

Legii spitalelor nr.270/2003, aprobat de Senat.
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6. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.12/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, în sistemul

sanitar, aprobat de Senat.

7. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei

Guvernului nr.1/2004 privind măsuri financiare în sistemul sanitar, respinsă de

Senat.

8. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.16/2004 privind modificarea alin.(2) al art.14 din Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind

înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul

aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate

ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, aprobat de Senat.

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 lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, distinşi

reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii , Ministerului Justiţiei, Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii

Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti  şi ai Casei Asigurărilor

de Sănătate a Transporturilor .

La primul punct al ordinii de zi,  comisia a procedat la audierea factorilor

cu răspundere privind situaţia actuală a finanţării sistemului de asigurări sociale

de sănătate.

În urma acestor audieri, precum şi a discuţiilor care au urmat, s-au putut

desprinde următoarele aspecte:

- Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

aprobat pe anul 2004, prin Legea bugetului de stat nr.507/2003 cuprinde

resursele financiare estimate a se realiza în sumă de 64.771,3 miliarde lei, ceea
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ce reprezintă o creştere de 15,8 % faţă de anul 2003, precum şi utilizarea

acestora pe destinaţii de cheltuieli;

- La capitolul cheltuieli , creşterea faţă de anul 2003 este de 2,9 % şi

este total insuficientă;situaţia deosebit de dificilă din sectorul sanitar s-ar  putea

ameliora numai prin majorarea limitei de cheltuieli, cu suma  minimă de 6.200

miliarde lei, ceea ce ar crea posibilitatea îmbunătăţirii activităţii medicale

curente precum şi lichidarea obligaţiilor către furnizorii de bunuri şi servicii;

- Creşterea cheltuielilor pentru serviciile medicale  şi medicamente

cu numai 3,9 % , faţă de indicele de inflaţie prognozat de 9 %, afectează aproape

toate domeniile de asistenţă medicală însă, în mod deosebit, asistenţa medicală

spitalicească, asistenţa cu medicamente în ambulatoriu, medicamente în cadrul

programelor naţionale de sănătate ( diabet ), serviciile medicale de urgenţă

prespitalicească ( ambulanţa) şi dispozitivele medicale;

- Pentru asistenţa medicală spitalicească şi medicamentele utilizate în

spital , în anul 2004 au fost aprobate fonduri în sumă de 37.270 miliarde lei, faţă

de anul 2003 creşterea fiind de 4,6 %, creştere care este sub inflaţia prognozată

pe acest an de 9 %;  neasigurarea inflaţiei prognozate duce implicit la

neasigurarea drepturilor salariale ale personalului din acest domeniu de asistenţă

medicală cu aproximativ 845 miliarde lei ceea ce va crea , la mijlocul anului,

tensiuni în rândul salariaţilor cu implicaţii asupra stării de sănătate a asiguraţilor;

Ordonanţa Guvernului nr.12/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

în sistemul sanitar, autorizează casele de asigurări de sănătate  să deconteze din

prevederile anului 2004 servicii medicale din anul 2002 ale unităţilor sanitare cu

paturi până la nivelul cheltuielilor angajate şi neachitate la finele anului 2002,

benefică la nivelul spitalelor pentru stingerea obligaţiilor anului 2002 şi pentru

deblocarea aprovizionării sistemului cu medicamente şi materiale sanitare, dar

afectează cu 3.644 miliarde lei bugetul aferent anului 2004;

- pentru asistenţa medicală spitalicească, în anul 2004 este necesară

suplimentarea prevederilor aprobate cu aproximativ 3.100 miliarde lei; în acest
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context este imperios necesară rectificarea bugetului Fondului naţional unic de

asigurări sociale de sănătate, în anul 2004, cel puţin la nivelul arieratelor anului

2002 ce se vor achita în anul 2004 pentru a nu afecta plăţile aferente

angajamentelor anului 2004 la medicamente şi materiale sanitare, conform

prevederilor protocolului încheiat ;

- pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală în

tratamentul ambulatoriu pe anul 2004, sunt aprobate fonduri în sumă de 8.100

miliarde lei cu 688 miliarde lei mai puţin decât în anul 2003; reducerea cotei de

TVA de la     19 % la 9 % la medicamente, începând cu anul 2004, este o măsură

bine venită în asigurarea medicamentelor, dar reducerea operată în principiu

acoperă creşterea preţurilor prevăzute pe acest an prin indicele de inflaţie

prognozat de   9 %, consumul anului 2003 menţinându-se în anul 2004; din

calculele efectuate estimând consumul anului 2003 şi în anul 2004, rezultă un

necesar suplimentar pe acest an de aproximnativ 2.600 miliarde lei pentru a se

asigura plăţile în anul 2004 pentru angajamentele anului 2003 şi 2004 până la

luna septembrie; în acest sens,  suplimentarea propusă de 2.600 miliarde lei ar

urma să asigure diferenţa neacoperită la plăţi pe anul 2003 şi 2004 şi

angajamentele legale ale anului 2004 numai suma de 1.044 miliarde lei, pentru

aproximativ o lună şi jumătate;

- pentru asigurarea tratamentului cu medicamente în ambulatoriu,

pentru unele boli cronice şi specialităţi clinice pe bază de program, o necesitate

stringentă o reprezintă asigurarea fondurilor necesare derulării programului de

diabet şi alte boli de nutriţie care este descoperit cu aproximativ 300 miliarde

lei; având în vedere că medicaţia acestor bolnavi se eliberează pe o perioadă de

două luni, pentru a evita neajunsurile în asigurarea medicaţiei ce ar crea

probleme cu risc vital, este necesară crearea unui stoc tampon prin acceptarea

unei comenzi duble în trimestrul I 2004;

- pentru serviciile de urgenţă prespitaliceşti , au fost aprobate , în

acest an, fonduri în sumă de  1.750 miliarde lei, creşterea  procentuală faţă de
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anul 2003 fiind de 0,5 % faţă de inflaţia prognozată de 9 %, în situaţia în care ,

în cadrul acestui domeniu de asistenţă medicală, salariile reprezintă în totalul

cheltuielilor aproximativ 65 % iar preţul la combustibil şi piesele de schimb se

majorează; în acest context, rezultă că aceste fonduri sunt cu mult sub necesarul

acestui domeniu de asistenţă medicală, care asigură urgenţa şi transportul de

urgenţă; o mare parte a autosanitarelor se află într-o stare tehnică precară care

presupune reparaţii curente şi capitale şi ale căror costuri trebuie suportate din

aceleaşi fonduri; pentru a putea asigura cheltuielile salariale, în condiţiile

menţinerii personalului şi a cheltuielilor materiale, suma minim necesară de

suplimentat în acest an este de 150 miliarde lei ( 80 miliarde lei cheltuieli de

personal şi 70 miliarde lei cheltuieli materiale);

- pentru asigurarea dispozitivelor medicale destinate corectării şi

recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe

fizice, pentru anul 2004, s-au aprobat fonduri în sumă de 280 miliarde lei, în

condiţiile în care , în anul 2003, la aceste produse nu era inclusă cota de TVA şi

pentru care în 2004 se suportă TVA de 9 %; la nivelul caselor de asigurări de

sănătate la unele dintre aceste dispozitive există liste de aşteptare care depăşesc

3 ani şi care creează nemulţumirea acestor categorii de beneficiari, în majoritate

persoane cu handicap; un minim necesar , care ar urma să acopere aplicarea

cotei de TVA şi indicele prognozat de inflaţie pe anul 2004 , ar fi de 50 miliarde

lei ceea ce ar asigura un consum la nivelul anului 2003, problema listelor de

aşteptare rămânând nerezolvată ;

- finanţarea, nefirească de către Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate a programelor naţionale de sănătate (7.070  miliarde lei), a salariilor

rezidenţilor şi stagiarilor( 2.400 miliarde lei), la care se adaugă cheltuielile

pentru punerea în funcţiune a aparaturii medicale, grevează asupra Fondului

asigurărilor sociale de sănătate cu suma totală de 10.000 miliarde lei; dacă

această sumă ar fi fost folosită numai pentru plata serviciilor de sănătate,

deficitul ar fi fost mult mai mic;
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- pentru acoperirea cheltuielilor cu operaţiile de transplant şi

medicina de excelenţă , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate speră într-o

relaţie de parteneriat cu sistemul de asigurări private de sănătate;

-  creanţele  la fondul de asigurări sociale de sănătate înregistrează, în

prezent,  28.000 miliarde lei şi au fost predate, pentru executare la AVAB; mai

mult de 10 � 15 % din creanţe nu pot fi recuperate datorită hotărârilor de guvern

privind exceptarea de la plata creanţelor sau datorită insolvabilităţii unor agenţi

economici ;

- în ceea ce priveşte  bugetul alocat Casei Asigurărilor de Sănătate a

Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti

pentru anul 2004 , acesta înregistrează un deficit de 300 miliarde lei, comparativ

cu anul 2003; sunt semnificative scăderile de 17 miliarde lei la serviciile

medicale şi de 160 miliarde lei la medicamente; se aşteaptă ca, la rectificarea

bugetară pe anul 2004, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii

Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti să i se aloce o sumă cât

mai apropiată  de deficitul bugetar pe anul 2004;

- s-a propus ca,  în spitalele din reţeaua Casei Asigurărilor de

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii

Judecătoreşti,  să se introducă sistemul DRG care permite introducerea unor

criterii de eficienţă şi comparare în activitatea spitalelor;

- din suma de 614 miliarde lei alocată în anul 2004 pentru

medicamente, 160 miliarde lei au fost destinate farmaciilor din sistem, 250

miliarde lei pentru plata arieratelor pe 2003, 100 miliarde lei pentru actele

adiţionale şi 10 % din sumă a fost blocată pentru redistribuire; deoarece în anul

2003, nu au fost înregistrate datorii către farmacii, toate farmaciile doresc să

încheie contracte cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,

Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti .

La închiderea  acestor audieri şi discuţii dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei a concluzionat următoarele:
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- sistemul sanitar se află într-o gravă situaţie  de criză, datorată

subfinanţării cronice, fapt care a fost consemnat încă de acum 3 luni de către

cele două comisii de sănătate ale Parlamentului; respingerea amendamentelor la

Legea bugetului de stat  pe anul 2004 , secţiunea pentru sănătate precum şi a

propunerilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de către Ministerul

Finanţelor Publice , a dus la aprobarea celui mai mic buget pentru sănătate din

ultimii 14 ani; această situaţie invocă adoptarea de urgenţă a propunerii

legislative privind asigurările sociale de sănătate, care se află blocată la Senat şi

prin care se reglementează autonomia reală a Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate astfel încât banii de la asiguraţi să se întoarcă, în integralitate, la aceştia

prin servicii medicale de calitate;

- situaţia deosebit de dificilă din sectorul sanitar s-ar putea ameliora

prin majorarea limitei de cheltuieli cu cel puţin  6.200 miliarde lei, printr-o

rectificare bugetară de urgenţă şi care ar asigura nivelul de supravieţuire al

sistemului de sănătate; de asemenea, datoriile înregistrate de Casa Naţională de

Asigurări de Sănătate în anii 2002, 2003 şi chiar 2004  trebuie achitate de

urgenţă;

- prevederile din Legea finanţelor publice prin care fondul de

asigurări sociale de sănătate face parte din bugetul consolidat, a dus la situaţia

paradoxală în care, deşi la sfârşitul anului 2003 Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate înregistra un excedent de 15.000 miliarde lei, datoriile cumulate erau

de 12.000 miliarde  lei, compensarea acestora fiind practic imposibilă;

- împărţirea bugetului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe

capitole şi subcapitole de cheltuieli, aşa cum se prevede în Legea bugetului de

stat pe anul 2004, secţiunea pentru sănătate, nu permite practicarea unui

management de calitate;

- pentru asigurarea dispozitivelor medicale destinate corectării şi

recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe
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fizice este necesară promovarea unei iniţiative legislative de modificare a

Codului vamal pentru exceptarea de la plata TVA de 9 % a  acestor dispozitive;

- Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,

Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti a reuşit, în condiţii foarte grele

de subfinanţare, să desfăşoare o activitate eficientă; pentru asigurarea unor

criterii de eficienţă se impune introducerea DRG în unităţile spitaliceşti din

această reţea;

- audierile şi discuţiile pe tema subfinanţării sistemului sanitar vor

continua , peste două săptămâni, cu participarea reprezentanţilor Curţii de

Conturi.

La punctul al doilea al ordinii de zi comisia a trecut la examinarea

propunerii legislative pentru organizarea şi exercitarea profesiei de tehnician din

medicina modernă şi complementară.

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

potrivit Directivei Europene 48/1989 şi 51/1992 reglementarea profesiilor este

stabilită conform Codului de reglementare al Consiliului Europei. În acest cod se

definesc principiile de bază, urmând ca fiecare ţară, membră sau candidată în CE

să-şi stabilească diferenţiat profesiile care pot fi reglementate în plan naţional şi

care au acces spre comunitatea europeană. Potrivit  acquis-ului comunitar,

România a introdus în Codul de reglementare cinci profesii: medici, arhitecţi,

avocaţi, medici veterinari şi farmacişti. În prezent, orice alte reglementări în plus

pot crea bariere în circulaţia liberă a specialiştilor. De asemenea, propunerea

legislativă analizată reglementează aspecte care nu sunt susţinute de un cadru

legal preexistent, respectiv de un act  normativ care să definescă şi să stabilească

modul de organizare şi funcţionare a medicinei moderne şi complementare în

România. Medicina modernă şi complementară nu este cuprinsă în

Nomenclatorul  de specialităţi medicale şi farmaceutice şi competenţe pentru
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reţeaua de  asistenţă medicală, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi

familiei nr.923/2001.

În conformitate cu reglementările cuprinse în propunerea legislativă,

tehnicianul din medicina modernă şi complementară este definit ca un

profesionist posesor al unei diplome obţinute în urma unor studii de nivel şi

durată neprecizată şi care acţionează independent, în absenţa unei opinii

medicale,  privind necesitatea şi oportunitatea tratamentului solicitat. Ministerul

Sănătăţii prin adresa nr.4346/27.01.2004 nu susţine propunerea legislativă

privind organizarea şi exercitarea profesiei de tehnician din medicina modernă şi

complementară în absenţa unui act normativ privind definirea, organizarea şi

funcţionarea acestei ramuri medicale, precum şi în condiţiile în care definirea ca

personal sanitar , a tehnicianului prevăzut în proiect,  nu este completă şi

suficient argumentată.

Având în vedere cele prezentate, comisia  a hotărât, în unanimitate,

respingerea propunerii legislative şi formarea unui colectiv de lucru care să

iniţieze o nouă propunere legislativă pe baza unor criterii profesionale, bine

stabilite, în acest sector de activitate.

La punctul al treilea al ordinii de zi , comisia a trecut la reexaminarea

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.

Discuţiile s-au axat pe marginea Capitolului IV1 �Controlul şi evaluarea

activităţii de medicină legală�, propus în raport a fi abrogat.

Comisia a hotărât, în unanimitate, să menţină textul Capitolului IV1 , cu

următoarele modificări :

- la articolul 254 , preşedintele Consiliului de analiză şi evaluare a

activităţii de medicină legală este ministrul sănătăţii;
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- la articolul 256 alineatul (1) , Consiliul de analiză şi evaluare a

activităţii de medicină legală se întruneşte anual.

Aceste amendamente vor face obiectul raportului de înlocuire.

Referitor la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.40/2004 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor

nr.270/2003 şi proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.94/2003 pentru prorogarea termenului  de intrare în vigoare a Legii spitalelor

nr.270/2003, aprobate de Senat, comisia a hotărât să amâne dezbaterile pe

articole, pentru viitoarea şedinţă, pentru a acorda membrilor comisiei timpul

necesar examinării propunerilor Ministerului Sănătăţii , precum şi de elaborare a

amendamentelor asupra celor două iniţiative.

În continuare, comisia a trecut la examinarea  proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2004 pentru reglementarea unor măsuri

financiare, în sistemul sanitar şi a  proiectului de Lege pentru respingerea

Ordonanţei Guvernului nr.1/2004 privind măsuri financiare în sistemul sanitar,

ambele adoptate de către Senat.

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

pentru a veni în sprijinul conducerii unităţilor sanitare cu paturi în activitatea de

achiziţionare a medicamentelor, materialelor sanitare şi reactivilor pentru

activitatea curentă a acestora, este necesară crearea bazei legale pentru ca

Ministerul Sănătăţii să se poată implica în acest segment de activitate.

Astfel, prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/2004 se completează prevederile

art.35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi

funcţionarea  sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu dispoziţii care să

permită Ministerului Sănătăţii să sprijine conducerile unităţilor sanitare cu paturi

în achiziţionarea de medicamente, materiale sanitare şi reactivi necesare în

activitatea curentă a acestora, pe durata unui an de activitate.
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Referitor la prevederile Ordonanţei Guvernului nr.1/2004, extinderea

prevederilor acesteia era necesară şi asupra caselor de asigurări de sănătate

aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie, astfel încât să existe baza

legală pentru decontarea serviciilor medicale din anul 2002,până la nivelul

cheltuielilor angajate şi neachitate până în prezent.

De asemenea, prin completarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2004, se

reglementează efectuarea angajamentelor legale care trebuie să se situeze până

la nivelul prevederilor aprobate prin bugetul propriu.

În consecinţă comisia a hotărât , în unanimitate, să supună Plenului

Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2004 pentru reglementarea unor măsuri

financiare, în sistemul sanitar şi   proiectul de Lege pentru respingerea

Ordonanţei Guvernului nr.1/2004 privind măsuri financiare în sistemul sanitar,

ambele adoptate de către Senat, în forma înaintată de Senat.

La ultimul punct al ordinii de zi , comisia a procedat la examinarea

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2004 privind

modificarea alin.(2) al art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2003

pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea , organizarea, reorganizarea sau

funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a

ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a

unor instituţii publice, aprobat de Senat.

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

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri

privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din

cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de

specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, a fost

dispusă preluarea centrelor de medicină preventivă din subordinea fostului

Minister  al  Lucrărilor  Publice, Transporturilor şi Locuinţei  de  către
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Ministerul Sănătăţii , prin organizarea,  în subordinea sa,  a Direcţiei de sănătate

publică pentru transporturi.

Având în vedere specificul centrelor de medicină preventivă în discuţie,

specific determinat de obiectul de activitate al acestora şi anume desfăşurarea de

activităţi de medicină preventivă şi inspecţie sanitară de stat în transporturi, de la

intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Sănătăţii a analizat

activitatea centrelor de medicină preventivă, dar a constatat imposibilitatea

realizării prelucrării acestora şi oportunitatea desfăşurării activităţii acestora sub

îndrumarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

Ţinând sema de motivele prezentate mai sus, precum şi având în vedere

situaţia existentă la ora actuală în centrele de medicină preventivă, se impune

armonizarea legislaţiei, astfel încât aceste centre să fie transformate în Agenţie

de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,

cu puncte de lucru fără personalitate juridică, ceea ce ar conduce la creşterea

rolului medical,  faţă de cel al personalului administrativ supradimensionat

precum şi diminuarea cheltuielilor de la bugetul de stat aferente .

În consecinţă, comisia a hotărât, în unanimitate, să supună Plenului

Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2004 privind modificarea alin.(2) al

art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor

măsuri privind înfiinţarea , organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor

structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii

publice, în forma înaintată de Senat.

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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