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şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 10 iunie 2003

La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi:   Filip   Georgescu, Constantin Teculescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu,
din Grupul parlamentar al PSD, ultimul fiind membru al Guvernului, şi Mera
Liviu-Alexandru, din Grupul parlamentar al PD, aflat în concediu medical.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe
care a fost înscrisă, ca unic punct, propunerea legislativă privind reinserţia socială a
cetăţenilor români de etnie romă.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Din partea Ministerului Sănătăţii a participat la lucrări dna dr.Hanna

Dobronăuţeanu, consilier personal al ministrului sănătăţii şi familiei, pentru
problemele romilor.

În deschiderea lucrărilor, dl preşedinte a dat cuvântul invitatei, care a
făcut, în numele Ministerului Sănătăţii şi Familiei, o serie de precizări pe marginea
propunerii legislative, astfel:

La capitolul I, art.3 alin.(6), Ministerul Sănătăţii şi Familiei susţine
următoarea definiţie a ocupaţiei de mediator sanitar: �Mediatorul sanitar este
reprezentantul comunităţii, care are rolul de a înlesni comunicarea între comunitate
şi cadrele sanitare, de a transmite informaţiile necesare membrilor comunităţii,
referitor la funcţionarea sistemului sanitar şi a sistemului asigurărilor de sănătate,
de a conştientiza importanţa măsurilor de prevenire a bolilor, de a cultiva
încrederea reciprocă între persoane din două lumi diferite, îndeplinind rolul de
punte în relaţiile interculturale�, aceasta ţinând seama de faptul că ocupaţia de
mediator sanitar este inclusă în Clasificarea Ocupaţiilor din România. Mediatorii
sanitari din România funcţionează în baza Ordinului Ministrului Sănătăţii şi
Familiei nr.619/2002 pentru aprobarea funcţionării ocupaţiei de mediator sanitar şi



2

a Normelor tehnice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii
mediatorilor sanitari în anul 2002.

La art.5 alin.(9) a aceluiaşi capitol, având în vedere că asigurările
sociale de sănătate, respectiv acordarea de servicii medicale gratuite, se face fără
discriminare, ministerul consideră că nu este necesară prevederea exercitării
drepturilor în acest domeniu şi a serviciilor de profilaxie, separat, într-un alt act
normativ.

La art.10 alin.(1), capitolul II nu este necesară precizarea funcţiei de
consilier pe problemele romilor în cadrul cabinetului ministrului, având în vedere
că O.G.32/30.01.1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din
administraţia publică centrală, la art.5 (1) reglementează condiţiile funcţionării
consilierilor din cabinetul demnitarilor, această funcţie existând deja.

La art.10 alin.(4), capitolul II, ţinând seama de faptul că la ora actuală
Comisia ministerială pentru romi, din cadrul ministerului, numără 10 membri şi un
membru consultant permanent, cu drept de vot, din cadrul societăţii civile rome şi
având în vedere importanţa, amploarea şi complexitatea problematicii legate de
etnia romilor, ministerul consideră că este insuficient numărul de 3 funcţionari
prevăzut în propunerea legislativă.

La art.16, capitolul V, nu este necesară precizarea �introducerii
profesiei de mediator sanitar�, întrucât această ocupaţie există deja şi este profesată.
Mediatorii sanitari din România funcţionează în baza Ordinului Ministerului
Sănătăţii şi Familiei nr.619/14.08.2002. Prin urmare, nici reglementările de la
art.17 alin.(2) privind profesia de mediator sanitar nu sunt necesare.

La art.17 alin.(4), referitor la lista localităţilor prioritare pentru
funcţionarea mediatorilor sanitari, aceasta este întocmită de către Comisia
Ministerială pentru Romi a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, aprobată prin Ordin
al Ministrului Sănătăţii şi Familiei, în limita locurilor disponibile, luând în
considerare solicitările Direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului
Bucureşti, precum şi solicitările organizaţiilor de romi cu personalitate juridică.

În încheiere, dna consilier Dobronăuţeanu a precizat că Ministerul
Sănătăţii şi Familiei apreciază în mod deosebit prezenta propunere legislativă şi
consideră că modificările structurale cuprinse în acest document ar influenţa în mod
benefic viaţa publică din România, în condiţiile respectării prevederilor din Legea
nr.48 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea O.G. nr.137/2000 privind sancţionarea
tuturor formelor de discriminare.

După retragerea invitatei, dl preşedinte Nicolae Păun a dat citire notei
înaintată comisiei de dl Acsinte Gaspar, Ministrul pentru relaţia cu Parlamentul,
prin care ni se solicită amânarea dezbaterilor până când comisiei îi va fi înaintat
punctul de vedere al Guvernului.

În aceste condiţii, dl preşedinte Nicolae Păun a propus amânarea
dezbaterilor cu două săptămâni, punct de vedere susţinut şi de către dl deputat
Wittstock Eberhard-Wolfgang şi aprobat în unanimitate de către membrii comisiei.
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S-a decis amânarea cu două săptămâni şi formularea unei note,
adresate dlui Acsinte Gaspar, prin care comisia roagă ca punctul de vedere al
Guvernului să ne fie trimis în acest interval de timp.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat
închise lucrările şedinţei.

VICEPREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Wittstock Eberhard-Wolfgang Chisnăr Atena
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