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S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 30, 31.03.2004

şi 1.04.2004

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

lucrările în ziua de 30.03.2004 între orele 14,30 – 19,00, în ziua de 31.03.2004

între orele 9,00 – 16,00  şi  în ziua de 1.04.2004  între orele 10,00 – 12,30  având

următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.5/2004 pentru completarea art.41 din Legea nr.98/1994 privind

stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate

publică ( PLX – 71/2004).

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.1

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea şi

finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în

sectorul sanitar ( PLX – 142/2004).

3. Diverse.

 La primul punct al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere proiectul de

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2004 pentru completarea

art.41 din Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la

normele legale de igienă şi sănătate publică.
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Prezentul proiect de ordonanţă are ca obiect de reglementare completarea

art.41 din Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la

normele legale de igienă şi sănătate publică.

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

există o neconcordanţă între prevederile Legii nr.98/1994, astfel cum a fost

modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.108/1999, aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr.344/2002 şi conţinutul formularului

procesului-verbal de constatare a contravenţiei prevăzut în anexa nr.1.

Astfel, dacă în cuprinsul Legii nr.98/1994, cu modificările şi completările

ulterioare, nu se prevede în mod expres posibilitatea achitării a jumătate din

minimul amenzii, în formularul procesului-verbal de constatare a contravenţiei

prevăzut în anexa nr.1, la rubrica”Rezoluţia de aplicare a sancţiunii şi

înştiinţarea de plată”, se precizează că “în conformitate cu prevederile

Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,

contravenientul se poate angaja sub semnatură să achite, în cel mult 48 de ore de

la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din

minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fapta săvârşită.”

Însă, la art.28 alin.(1) teza finală din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001

privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări

prin Legea nr.180/2002, cu modificările ulterioare, se prevede posibilitatea

contravenientului de a achita jumătate din minimul  amenzii prevăzute în actul

normativ, cu condiţia ca în actul normativ de stabilire a contravenţiilor, această

posibilitate să fie menţionată în mod expres.

În urma dezbaterilor, pentru a dispune de o legislaţie armonizată şi

eficientă, cu aplicabilitate unitară în sistemul sănătăţii publice comisia a votat, în

unanimitate , adoptarea proiectului de lege în forma înaintată de Senat care

prevede completarea corespunzătoare a art.41 din Legea nr.98/1994, în sensul

prevederilor art.28 alin.(1) teza finală din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001.
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La punctul al doilea al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere proiectul

de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi

activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(3) al

art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea şi

finanţarea rezidenţiatului, a stagiaturii şi a activităţii de cercetare în sectorul

sanitar.

Proiectul de lege prevede ca preparatorii şi asistenţii universitari care au

ocupat prin concurs funcţiile de preparator sau asistent universitar, să devină

rezidenţi în specialităţile corespondente  disciplinei didactice în care activează.

În cazul în care disciplina didactică nu are corespondent în Nomenclatorul

specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice aceştia vor fi confirmaţi

în rezidenţiat în una dintre specialităţile stabilite prin ordin comun al ministrului

sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării.

De asemenea, proiectul de lege precizează că, dacă pe perioada de

pregătire, prin rezidenţiat încetează calitatea de cadru didactic, se pierde şi

calitatea de rezident.

Un alt aspect se  referă la faptul că preparatorii universitari, medicii,

medicii dentişti şi farmaciştii confirmaţi în rezidenţiat efectuează pregătirea de

specialitate în afara normei de bază didactice şi fără a fi salarizaţi ca rezidenţi.

În urma dezbaterilor comisia a votat, în unanimitate, avizarea favorabilă a

proiectului de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului,

stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar, în forma

înaintată de Senat.

La punctul trei al ordinii de zi , comisia a luat în discuţie solicitarea

Grupului Parlamentar al PSD de a valida propunerea ca doamna dep.dr.Daniela
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Bartoş să preia funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru sănătate şi familie a

Camerei Deputaţilor în locul dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul Parlamentar al

PSD ) .

În urma discuţiilor, comisia a votat, în unanimitate, numirea în funcţia de

vicepreşedinte a doamnei  dep.dr.Daniela Bartoş .

În continuare, comisia a hotărât numirea a 2 membri ai Comisiei pentru

sănătate şi familie pentru a participa la seminarul organizat la Dublin, Irlanda, la

22 – 23 aprilie 2004, care are ca tematică “O bună guvernare pentru implicarea

efectivă în problematica HIV/SIDA în Africa”.

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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