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PROCES VERBAL
al lucrărilor comisiei din perioada 24 – 27 august 2010

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, membrii ai Comisiei
pentru sănătate şi familie.
Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar,
preşedintele comisiei.
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea
ordine de zi:
1.

Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind

reproducerea umană asistată medical ( PL x 690/2009).
2.

Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind

exercitarea profesiei de kinetoterapeut, constituirea, organizarea şi
funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România ( PL x 16/2010).
3.

Diverse.

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie
a procedat la dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind
reproducerea umană asistată medical ( PL x 690/2009), adoptat prin
procedura tacită de către Senat, Camera Deputaţilor fiind Cameră
decizională.
Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că proiectul
de lege are ca obiect de reglementare reproducerea umană asistată
medical, în scopul susţinerii cuplurilor cu probleme de fertilitate, în
scopul creşterii natalităţii.
După cum se arată în Expunerea de motive, menţionează domnia
sa, spre deosebire de o parte a statelor membre ale Uniunii Europene,
România nu are în prezent un cadru legislativ care să reglementeze în
domeniul reproducerii umane asistate.
Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege în forma
prezentată.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci au avizat favorabil proiectul de lege, iar Comisia
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a
înaintat aviz negativ.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.6378/15.06.2010, nu susţine adoptarea iniţiativei legislative.
De asemenea, domnia sa informează că a fost înregistrat la comisie
memoriul domnului Sabin Guţan, asistent universitar, doctor în ştiinţe
juridice, care propune respingerea acestui proiect de lege, urmând ca o
comisie pluridisciplinară, să realizeze o nouă iniţiativă, cu respectarea
prevederilor din tratatele internaţionale în materie şi cu consultarea
societăţii civile.
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Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către Centrul Euroregional
pentru Iniţiative Publice, prin memoriul care ne-a fost înaintat de către
preşedintele executiv Florin Buhuceanu.
În urma acestor discuţii, Comisia pentru sănătate şi familie
hotărăşte, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra
proiectului de lege, până la viitoarea şedinţă.
La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a
procedat la dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind
exercitarea profesiei de kinetoterapeut, constituirea, organizarea şi
funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România ( PL x 16/2010),
adoptat de către Senat în şedinţa din data de 1 februarie 2010, Camera
Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că proiectul
de lege are ca obiect de reglementare exercitarea profesiunii de
kinetoterapeut, precum şi constituirea, organizarea şi funcţionarea
Ordinului Kinetoterapeuţilor din România, ca organizaţie profesională în
domeniu.
În prezent, nu există un act normativ care să reglementeze
exercitarea profesiunii de kinetoterapeut.
Domnia sa informează că, Guvernul nu susţine adoptarea
proiectului de lege în forma prezentată.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.6378/15.06.2010, nu susţine adoptarea iniţiativei legislative.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil
această iniţiativă legislativă.
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Comisia pentru muncă şi protecţie socială precum şi Comisia
pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, au hotărât avizarea
favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente.
Departamentul pentru Afaceri Europene din cadrul Guvernului
României nu susţine adoptarea proiectului de lege în forma prezentată,
acesta nefiind corelat cu propunerile şi observaţiile Guvernului, formulate
din perspectiva dreptului comunitar.
Comisia de recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie din cadrul
Ministerului Sănătăţii se pronunţă, de asemenea, pentru respingerea
proiectului de lege aflat în discuţie.
De asemenea, Asociaţia Medicală de Fiziokinetoterapie, prin
memoriul înaintat Comisiei noastre, reclamă că acest proiect de lege
încalcă grav drepturile şi siguranţa pacienţilor prin autorizarea
absolvenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport de a practica actul
medical fără nicio pregătire în acest domeniu.
În urma acestor discuţii, Comisia pentru sănătate şi familie
hotărăşte, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra
proiectului de lege, până la viitoarea şedinţă.
La punctul trei „Diverse” al ordinii de zi, dna.dep.Rodica Nassar,
preşedintele Comisiei subliniază că ultimele evenimente tragice care au
avut loc la Spitalul de obstetrică-ginecologie prof.dr.Panait Sârbu ridică,
din nou, un semnal de alarmă privind starea de criză profundă în care se
află sistemul sanitar din România. Domnia sa propune, ca la nivelul
Comisiei pentru sănătate şi familie să se ia o poziţie fermă pentru
soluţionarea urgentă a tuturor problemelor grave cu care se confruntă
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sistemul sanitar din România, pentru ca astfel de evenimente tragice să nu
mai aibă loc.
Dna.dep.Diana Tuşa, se pronunţă de acord cu această propunere,
menţionând faptul că ancheta penală aflată în derulare nu poate soluţiona
problemele grave din sănătate, ci numai punctual, cazul enunţat.
Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru propune invitarea, la comisie, a
ministrului sănătăţii, pentru a se discuta despre priorităţile actuale din
sistemul de sănătate. Domnia sa informează pe cei prezenţi că a depus la
comisie un memoriu din partea Spitalului de urgenţe Iaşi, privind gradul
de risc seismic cu care a fost catalogată clădirea acestui spital.
Dl.dep.reaminteşte celor prezenţi că există o lege care prevede deblocarea
posturilor din sănătate, astfel încât să poată fi respectate normele
europene în materie.
Dl.dep.dr.Călin Potor consideră ca binevenită invitarea la comisie
pentru audieri a domnului ministru al sănătăţii şi propune ca, la aceste
audieri, să fie invitat şi domnul Emil Boc, prim ministru al Guvernului
României, în calitate de factor decident.
Dna.dep.Rodica

Nassar,

preşedintele

comisiei

propune,

de

asemenea, invitarea la audieri şi a preşedintelui CNAS.
Dl.dep.dr.Samoil Vâlcu, menţionează că, în decursul timpului s-a
dovedit că invitarea miniştrilor sănătăţii la audieri nu a creat efectele
scontate. Datorită situaţiei actuale create în sistemul sanitar, rolul
Comisiei pentru sănătate şi familie trebuie să crească şi să producă
îmbunătăţirile aşteptate în sistemul de sănătate.
Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, este surprinsă în
mod plăcut de faptul că discuţiile din cadrul comisiei se situează constant
pe acelaşi palier, indiferent de culoarea politică, ceea ce reprezintă o
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garanţie a redării încrederii cetăţenilor români în sistemul de sănătate.
Domnia sa subliniază că sănătatea trebuie să devină o prioritate naţională,
deoarece reprezintă un drept constituţional de care trebuie să beneficieze
toţi cetăţenii României.
În acest sens, domnia sa propune şi comisia este, în unanimitate, de
acord, ca la viitoarea şedinţă a comisiei să fie invitaţi, la audieri, dl.Emil
Boc, prim-ministru al Guvernului, ministrul sănătăţii şi preşedintele
CNAS. Totodată, domnia sa arată că va întreprinde toate diligenţele
necesare pentru ca această şedinţă să aibă loc, în comun, cu Comisia
pentru sănătate publică a Senatului.

PREŞEDINTE,
RODICA NASSAR
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