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S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 9 şi 11.03.2004

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

lucrările în ziua de 9.03.2004 între orele 14,00 � 17,00  şi  în ziua de 11.03.2004

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

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

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

nr.270/2003, aprobat de Senat.

2. 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.

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.2/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei

Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap ( PLX �89/2004).

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.95/2003 privind modificarea şi completarea Legii

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie ( PLX �

102/2004).

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

a mulţumit distinşilor invitaţi, domnul sen.prof.dr.Sorin Oprescu,

vicepreşedintele Comisiei pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului şi
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domnului George Pavelescu, secretar de stat al Ministerului Sănătăţii , pentru

participarea la lucrările comisiei.

La primul punct al ordinii de zi , comisia a dezbătut proiectul de Lege

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.40/2004 pentru modificarea şi

completarea Legii spitalelor  nr.270/2003.

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

proiectul de lege cuprinde prevederi referitoare la componenţa şi atribuţiile

comitetului director, la numărul membrilor şi atribuţiile consiliului de

administraţie, la modalităţile de aprobare şi avizare a regulamentelor de

organizare şi funcţionare a spitalelor, precum şi cele referitoare la aprobarea şi

avizarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale spitalelor.

În urma dezbaterilor, comisia a votat în unanimitate adoptarea proiectului

de lege cu următoarele amendamente principale:

- Deoarece în toate spitalele de specialitate sunt compartimente de

ATI sau terapie intensivă, considerată ca a doua specialitate, spitalul general

trebuie să cuprindă în structură , de regulă, 3 din 4 specialităţi de bază. În acelaşi

timp spitalul de specialitate trebuie să asigure asistenţa medicală în conexiune cu

alte specialităţi complementare.De asemenea, deoarece în spitalele de

specialitate nu sunt organizate câte două clinici în specialităţi diferite este

necesar ca institutele , centrele medicale şi spitalele de specialitate care au în

componenţă o clinică universitară să fie denumite spitale clinice.

- Întrucât, în prezent, există centre medicale în care nu se desfăşoară

o activitate de învăţământ se acordă posibilitatea înfiinţării acestora şi în

continuare .

- Având în vedere că sunt situaţii în care nu este necesar să fie

înfiinţate secţii de specialitate, se propune ca în funcţie de adresabilitate, în

spitale să se organizeze secţii de specialitate sau compartimente, servicii sau

compartimente de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale, în funcţie de
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numărul de paturi din spital, precum şi serviciu sau compartiment de relaţii cu

publicul şi alte servicii.

- Referitor la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei

Naţionale de Acreditare a Spitalelor, comisia a hotărât că organizarea,

funcţionarea şi atribuţiile acesteia să se stabilească prin lege, în termen de 60 de

zile de la publicarea prezentei legi.

- Totodată, având în vedere că pot să apară conflicte de interese,

comisia a hotărât că membrii Comisiei Naţionale de Acreditarea Spitalelor sunt

incompatibili cu calitatea de membru în organele de conducere a spitalelor. De

asemenea, persoanele care deţin clinici private ori sunt acţionari sau asociaţi la

societăţile comerciale ce au în obiectul de activitate furnizarea de servicii

medicale nu pot face parte din comitetul director al spitalului.

- Un alt amendament  adoptat de comisie se referă la reorganizarea ,

schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice care trebuie să se

facă cu avizul consiliului judeţean sau local, după caz. Pentru spitalele din

subordinea ministerelor cu reţea sanitară proprie, organizarea, schimbarea

sediului şi a denumirilor se face prin ordin sau decizie a ministrului, cu avizul

Ministerului Sănătăţii .

- Legea trebuie să precizeze că din comitetul director fac parte

directorul general adjunct medical şi directorul administraţiei numai în cazul

spitalelor cu peste 200 de paturi, cu excepţia spitalelor clinice, institutelor şi

centrelor medicale clinice. Această prevedere este necesară deoarece spitalele cu

mai puţin de 200 de paturi, cu excepţia spitalelor clinice, institutelor şi centrelor

medicale clinice, pot fi administrate eficient şi fără includerea acestor funcţii în

conducerea executivă a spitalului, care este asigurată de directorul general şi

contabilul şef. Pentru spitalele orăşeneşti şi comunale structura comitetului

director se stabileşte prin actul de înfiinţare.

- În ceea ce priveşte consiliul de administraţie al spitalelor clinice,

universitare, a institutelor şi centrelor medicale clinice este necesar ca  în
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componenţa acestuia să intre 2 reprezentanţi ai universităţii sau facultăţii de

medicină.

- De asemenea comisia a hotărât ca validarea componenţei nominale

al consiliului de administraţie din spitale să se facă de către Consiliul Naţional

de Acreditare a Spitalelor. Până la constituirea Consiliului Naţional de

Acreditare a Spitalelor validarea se face de direcţiile de sănătate publică ori de

către direcţiile de specialitate ale instituţiilor cu reţea sanitară proprie. Pentru

spitalele militare membrii consiliului de administraţie vor fi desemnaţi conform

reglementărilor proprii.

- Pentru corelare cu Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind

administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean sau local, comisia a

adoptat un amendament privind asigurarea sumelor din bugetul local pentru

cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, pentru finalizarea construcţiilor şi

realizarea de lucrări de reparaţii curente şi capitale. Pentru asigurarea finanţării

spitalelor şi din alte surse s-a propus ca din art.35 să se elimine sintagma

�finanţate integral din venituri proprii.�

- Pentru corelare cu Legea nr.672/2002privind auditul public intern,

comisia a hotărât că auditul public intern se exercită de o structură specializată

din spital. În cazul în care spitalul nu are această structură, auditul va fi efectuat

de către structurile specializate, după caz, din direcţia de sănătate publică sau din

Ministerul Sănătăţii , respectiv din ministerul de resort.

- Referitor la ocuparea posturilor de director general şi a celorlalte

funcţii care fac parte din comitetul director la spitalele unde posturile nu sunt

ocupate prin concurs, comisia a stabilit ca, în termen de 90 de zile de la data

intrării în vigoare a prezentei legi, să se organizeze concurs pentru ocuparea

acestor posturi.

Comisia a hotărât, în unanimitate , ca să supună Plenului Camerei

Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare proiectul de lege cu amendamentele care

vor face obiectul raportului.
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La punctul 2 al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere proiectul  de Lege

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.94/2003 pentru prorogarea

termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr.270/2003.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât în unanimitate adoptarea

proiectului de lege în forma aprobată  de Senat.

La punctul 3 al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea şi avizarea

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2004 pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2003 privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele

cu Handicap.

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

proiectul de lege are ca obiect de reglementare plata drepturilor cuvenite

persoanelor cu handicap vizual de către direcţiile pentru dialog, familie şi

solidaritate judeţene.

Aceste măsuri sunt necesare întrucât serviciile publice de asistenţă socială

nu au reuşit să constituie în timp util baza de date necesară.

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

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2004 pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2003 privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele

cu Handicap, în forma aprobată  de Senat.

La punctul 4 al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea şi avizarea

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.95/2003 privind

modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea

violenţei în familie.

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

proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unei structuri

( Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei) mai eficiente pentru desfăşurarea
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activităţii de prevenire şi combatere a violenţei în familie. De asemenea,

proiectul de lege cuprinde prevederi privind definirea unităţilor de asistenţă

socială destinate victimelor violenţei în familie şi a condiţiilor de funcţionare a

acestora, stabilirea surselor de finanţare pentru funcţionarea agenţiei şi a

compartimentelor teritoriale, precum şi finanţarea cheltuielilor de personal, de

capital şi materiale pentru funcţionarea aparatului central al agenţiei în anul

2004, din bugetul inspecţiei muncii.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât  avizarea favorabilă a proiectului

de lege cu o serie de amendamente care se referă la:

- obligaţia Agenţiei  Naţionale pentru Protecţia Familiei de a deconta

cheltuielile legate de consilierea juridică şi psihosocială şi de eliberare a

certificatelor medico-legale pentru victimele violenţei în familie, în termen de

30 de zile de la predarea docuemntaţiei; în caz contrar, Agenţia Naţională pentru

Protecţia Familiei va plăti penalităţile prevăzute de legea fiscală;

- pentru corelare cu legislaţia europeană în domeniu comisia a

hotărât ca Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei şi adăposturile în

parteneriat public-privat să beneficieze de finanţare internaţională, donaţii,

sponsorizări şi alte surse prevăzute de lege;

- întrucât finanţarea adăposturilor în parteneriat public-privat se face

de la bugetul de stat sau local, este necesar ca înfiinţarea şi funcţionarea acestora

să se aprobe prin hotărârea consiliilor judeţene sau locale.

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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