Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/ 333 / 9 septembrie 2004

SINTEZA
lucrărilor comisiei din zilele de 7, 8 şi 9.09.2004
Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 7.09.2004 între orele 16,00 – 18,30 , în ziua
de 8.09.2004 între orele 9,00 – 14,30 şi în ziua de 9.09.2004 între orele
9,00 – 12,00 având următoarea ordine de zi:
1.

Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind

aprobarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.53/2004

pentru

prorogarea

termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr.306/2004
privind

exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi

funcţionarea Colegiului Medicilor din România, Legea nr.307/2004
privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă,
precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi
Moaşelor din România şi din Legea nr.308/2004 privind

exercitarea

profesiei de medic dentist , precum şi înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România (PLX 476/2004).
2.

Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice (PLX
487/2004) .
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3.

Diverse.

Lucrările comisiei au fost deschise de către 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 procedat la examinarea,
în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.53/2004 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor
prevederi din Legea nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic,
precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România,
Legea nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a
profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului
Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi din Legea nr.308/2004
privind exercitarea profesiei de medic dentist , precum şi înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România
(PLX 476/2004), adoptată de Senat în şedinţa din 30 august 2004.
După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele
comisiei , exercitarea profesiilor de medic, asistent medical, moaşă şi
medic dentist este reglementată prin Legea nr.306/2004, Legea
nr.307/2004, respectiv prin Legea nr.308/2004 care au intrat în vigoare la
30 de zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României,
respectiv la data de 30 iulie 2004.
În cuprinsul secţiunilor din aceste legi privitoare la drepturile şi
obligaţiile membrilor Colegiului Medicilor din România, Colegiului
Medicilor Dentişti din România şi ai Ordinului Asistenţilor Medicali şi
Moaşelor din România sunt prevăzute drepturile acestora de a beneficia
de asistenţă medicală şi medicamente gratuite atât personal cât şi pentru
membrii lor de familie.
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Acordarea acestor drepturi este benefică pentru categoriile
profesionale respective, dar implică eforturi financiare suplimentare care
nu au fost prevăzute în bugetul pe anul 2004. Din analiza influenţelor
financiare, efectuată în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice , a
rezultat faptul că, nici în bugetul de stat, nici în bugetul asigurărilor
sociale de sănătate pe anul 2004, nu sunt prevăzute surse de finanţare
pentru acoperirea acestor facilităţi. De asemenea, acestea nu au fost
prevăzute nici în rectificarea bugetului, aprobată în luna iulie 2004.
Deoarece prevederile la care s-a făcut referire nu se pot aplica în
anul 2004, datorită motivelor obiective invocate, prin ordonanţă, termenul
de intrare în vigoare a acestor dispoziţii se prorogă până la data de 1
ianuarie 2005, dată la care vor intra în vigoare prevederile bugetare ale
anului 2005.
Prin apariţia ulterior a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.60/2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii cuprinse în
acte normative din domeniul sanitar, aceste prevederi au fost preluate în
totalitate iar Ordonanţa Guvernului nr. 53/2004 a fost abrogată.
În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în
unanimitate, să supună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.53/2004
pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din
Legea nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi
organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, Legea
nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei
de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor
Medicali şi Moaşelor din România şi din Legea nr.308/2004 privind
exercitarea profesiei de medic dentist , precum şi înfiinţarea, organizarea
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şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România .
La punctul doi al ordinii de zi comisia a procedat la examinarea, în
fond, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.178/2000 privind produsele cosmetice, adoptat de Senat în şedinţa din
31 august 2004.
După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele
comisiei , Legea nr.178/2000 privind produsele cosmetice reglementează
fabricarea şi comercializarea produselor cosmetice, în România. În
prezent, după o evaluare atentă s-a constatat că legea nu este în
concordanţă totală cu Directiva nr.76/768/EEC. În plus, având în vedere
faptul că Directiva nr.76/768/CEE a fost modificată prin cel de-al 7-lea
Amendament, se impune ca şi Legea nr.178/2000 privind produsele
cosmetice să transpună prevederile acestor amendamente, în aşa fel încât
armonizarea cu legislaţia europeană în domeniu să fie adusă la zi atât
pentru asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor cât şi a unei practici
internaţionale comune cu cea a statelor membre ale Uniunii Europene .
Pentru corelare cu Directiva nr.76/768/EEC, proiectul de lege
cuprinde prevederi privind supravegherea cazurilor în care a fost afectată
sănătatea umană, colectarea şi centralizarea datelor referitoare la
corectarea definiţiei produsului cosmetic, precum şi admiterea folosirii
unor ingrediente provizoriu admise pentru o perioadă limitată de timp.
După cum a precizat domnia sa cel de-al 7-lea amendament adus
Directivei nr.76/768/CEE constă în:
-

interzicerea testării pe animale a produselor finite şi a

ingredientelor, în timpi diferiţi şi în funcţie de metodele alternative
testării pe animale ce vor fi stabilite ulterior;
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-

interzicerea folosirii substanţelor carcinogene, mutagene şi

toxice pentru reproducere;
-

menţionarea pe eticheta produselor a ingredientelor alergene;

-

marcarea pe eticheta produselor a perioadei de valabilitate

după deschidere.
Prin modificările şi completările propuse se îmbunătăţeşte cadrul
legal de ansamblu care va transpune astfel, în totalitate, prevederile
Directivei nr.76/768/CEE prin menţinerea obiectivului principal al
acesteia, respectiv protejarea sănătăţii şi securităţii consumatorilor,
contribuind astfel la libera circulaţie a mărfurilor şi la apropierea
legislaţiei noastre de cea a ţărilor membre ale Uniunii Europene .
În urma dezbaterilor care au urmat, comisia a aprobat, în
unanimitate, un amendament care vizează forma de redactare a articolului
10, alineatul (1), litera f) .
Comisia pentru sănătate şi familie , în unanimitate, a hotărât să
supună Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul
de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.178/2000 privind
produsele cosmetice, cu amendamentul care a face obiectul raportului
comisiei .
La punctul 3 al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte probleme
privind activitatea curentă.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a informat
membrii comisiei despre propunerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
de a îngheţa anul universitar 2004 – 2005 pentru asistenţii farmacişti care
urmează învăţământul superior de scurtă durată, pe motiv că acesta
durează 2 ani, în comparaţie cu cel din ţările Uniunii Europene care

5

durează 3 ani. Domnia sa nu este de acord cu o asemenea măsură întrucât
acesta afectează învăţământul farmaceutic. Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,
preşedintele comisiei apreciază că Ministerul Educaţiei şi Cercetării
începând cu anul 2004 trebuie să facă tranziţia la 3 ani pentru a
corespunde cu forma de învăţământ din ţările Uniunii Europene .
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , ca iniţiator, a
informat membrii comisiei asupra iniţiativei legislative privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de
Acreditare a Spitalelor şi le-a solicitat participarea la finalizarea acesteia.
Supusă la vot propunerea a fost aprobată în unanimitate.
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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