
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie     Nr. 28/ 371/30 septembrie  2004

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de  28 şi  29.09.2004

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a

desfăşurat lucrările în ziua de 28.09.2004 între orele 14,00 – 18,30 şi  în

ziua de 29.09.2004 între orele 9,00 – 14,00 , având următoarea ordine de

zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru

modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea

traficului şi consumului ilicit de droguri  ( PLX 555/2004).

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.86/2004 pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale( PLX

559/2004).

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri

financiare ( PLX 567/2004).

4. Dezbaterea şi avizarea , în fond, a proiectului de Lege pentru

modificarea şi completarea Legii nr.300/2002 privind regimul juridic al

precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor ( PLX 549/2004).

cd



2

5. Dezbaterea şi avizarea , în fond, a proiectului de Lege pentru

modificarea Legii nr.176/2000 privind dispozitivele medicale ( PLX

560/2004).

6. Dezbaterea şi avizarea , în fond, a proiectului de Lege

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2004 pentru modificarea

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea

unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local ( PLX 562/2004).

7. Dezbaterea şi avizarea , în fond, a proiectului de Lege pentru

modificarea şi completarea Legii nr.139/1995 a Societăţii Naţionale de

Cruce Roşie din România ( PLX 569/2004).

8. Diverse.

La lucrările comisiei au participat reprezentanţi ai Ministerului

Sănătăţii , ai Agenţiei Naţionale Antidrog şi ai Ministerul Finanţelor

Publice.

La primul punct al ordinii de zi comisia a procedat la examinarea

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000

privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri  ( PLX

555/2004).

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

comisiei , în condiţiile actuale, în care numărul infracţiunilor la regimul

drogurilor a crescut de aproape trei ori în primul semestru al anului 2004

faţă de nivelul anului 2000, iar numărul consumatorilor rezultat din

sondaje a ajuns la cifre alarmante, se impune pefecţionarea cadrului

legislativ creat prin Legea nr.143/2000.

Aând ca scop reconsiderarea poziţiei faţă de consumatorii de

droguri, în sensul tratării acestora ca victime şi nu infractori, prezentul

proiect de act normativ propune, în principal, modificarea definiţiei unor

unor termeni utilizaţi în legislaţia internă şi completarea acestora,

nuanţarea sancţiunii aplicate consumatorului în funcţie de categoria de



3

risc din care face parte drogul şi introducerea unor atribuţii specifice

Agenţiei Naţionale Antidrog.

În urma dezbaterilor ce au urmat, comisia a hotărât să solicite

Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor ca şi Comisia pentru sănătate

şi familie să fie sesizată cu dezbaterea în fond a  proiectului de Lege

pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea

traficului şi consumului ilicit de droguri şi elaborarea unui raport comun

împreună cu Comisia pentru administraţie, amenajarea teritoriului şi

echilibru ecologic, întrucât consumul de droguri reprezintă o problemă de

sănătate.

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a dezbătut, în vederea

avizării, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.86/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului

nr.68/2003 privind serviciile sociale( PLX 559/2004).

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

comisiei , în cadrul  elaborării reformei din domeniul asistenţei sociale s-a

evidenţiat necesitatea modificării şi completării soluţiilor juridice din

anumite acte normative de domeniul asistenţei sociale şi al politicilor

familiale, astfel încât să fie utilizate cu  eficienţă şi transparenţă toate

tipurile de resurse ( umane, materiale şi financiare) şi să fie respectate

regulile şi opţiunile europene în domeniu, inclusiv de cele ale

deconcentrării, descentralizării şi ale garantării drepturilor.

Prezentul proiect de lege vizează, în principal, organizarea

administrativă în domeniul furnizării serviciilor sociale, simplificarea

clasificării şi definirii serviciilor sociale şi eliminarea confuziilor dintre

acestea şi cele medicale, eficientizarea utilizării banilor publici prin

renunţarea definirii serviciului public de asistenţă socială ca principal

furnizor de servicii sociale şi dimpotrivă generalizarea mecanismelor de
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externalizare a furnizării acestora de către furnizori de servicii sociale

privaţi sau publici, lărgirea categoriilor de beneficiari ai serviciilor sociale

precum şi precizarea drepturilor şi obligaţiilor lor . De asemenea proiectul

de lege cuprinde prevederi privind  finanţarea serviciilor sociale prin

sistemele parteneriale public-privat, cu precizarea participării bugetului

de stat, a bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, dar şi a

beneficiarilor, acolo unde este cazul.

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

avizului favorabil proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.86/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei

Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, în forma adoptată de

Senat.

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a

trecut la examinarea ,  în vederea avizării, a proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor

măsuri financiare , Secţiunea a 5-a – “Reglementări cu privire la

finalizarea activităţilor de preluare a creanţelor bugetare reprezentând

contribuţii sociale de către Ministerul Finanţelor Publice , prin unităţile

sale subordonate”.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că prin

proiectul de ordonanţă se prevede preluarea de la 1 ianuarie 2006 de către

Ministerul Finanţelor Publice, prin unităţile sale subordonate de la

Ministerul Sănătăţii  a activităţilor de colectare, control şi soluţionare a

contestaţiilor privind creanţele bugetare reprezentând  contribuţia pentru

asigurări sociale de sănătate, datorate de persoanele fizice asigurate pe

baza declaraţiei de asigurare.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât respingerea proiectului de

lege în baza următoarelor motive:
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1. Colectarea contribuţiilor pentru asigurările sociale de

sănătate, datorate de persoanele fizice asigurate, trebuie să rămână la

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi să se realizeze prin structurile

teritoriale ale caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului

Bucureşti.

2. Agenţia Naţională de Colectare a Contribuţiilor de asigurări

de sănătate este un organism inutil , care au doar rolul de a controla

virarea banilor în Trezoreria Statului.

3. Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională pentru

Administrare Fiscală, care are calitatea de creditor bugetar, are datoria de

a informa, permanent, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asupra

sumei colectate de la asiguraţi. De asemenea, este necesar să existe o

politică coerentă de recuperare a creanţelor şi totodată posibilitatea de a

cunoaşte procentul de creanţe recuperat.

4. Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei se poate realiza

numai prin creşterea procentului din PIB alocat pentru sănătate şi prin

modificarea de urgenţă, a Legii finanţelor publice prin care să se asigure

autonomia financiară a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . De

asemenea, se impune promovarea, în cel mai scurt timp, a propunerii

legislative privind asigurările sociale de sănătate care se află la Senat şi

abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind

asigurările sociale de sănătate, act normativ care prevede un sistem de

finanţare centralizat.

La punctul patru al ordinii de zi, comisia a dezbătut proiectul de

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.300/2002 privind

regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor

( PLX 549/2004).
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Pentru a corela legislaţia în materie de precursori cu acquis-ul

comunitar , modificările şi completările prevăzute în prezentul act

normativ vizează, în principal, reformularea unor definiţii, completarea

listei precursorilor ce pot fi deţinuţi fără autorizaţie sau aviz, eliminarea

licenţei de export a precursorilor, instituirea comisiei de distrugere a

precursorilor, abilitarea Inspectoratului General al Poliţiei Române de a

primi notificările referitoare la tranzacţiile comerciale cu precursori care

se efectuează fără atingere fizică a teritoriului României, sancţionarea

contravenţională a nerespectării regimului de notificare a exportului de

precursori.

Totodată, au fost redistribuite unele competenţe privind controlul şi

supravegherea operaţiunilor cu precursori în sarcina autorităţilor abilitate.

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

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.300/2002

privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a

drogurilor  ( PLX 549/2004), cu o serie de amendamente care vor face

obiectul raportului. Amendamentele se referă la eliminarea impunerii

anumitor limite pentru export întrucât  apar dificultăţi în activitatea

agenţilor economici. De asemenea, în corelare cu practica europeană s-a

prevăzut că organismul abilitat de a raporta la Organul Internaţional de

Control al Drogurilor este Ministerul Sănătăţii .

La punctul cinci al ordinii de zi comisia a dezbătut  proiectul de

Lege pentru modificarea Legii nr.176/2000 privind dispozitivele medicale

( PLX 560/2004).

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că pentru

armonizarea totală a legislaţiei interne în domeniul dispozitivelor

medicale atât cu directivele Uniunii Europene cât şi cu legislaţia română

în domeniul evaluării conformităţii produselor, s-au emis trei hotărâri de
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Guvern ( Hotărârea Guvernului nr.190/2003 privind stabilirea condiţiilor

de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale,

Hotărârea Guvernului nr.798/2003 privind stabilirea condiţiilor de

introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru

diagnostic în vitro şi Hotărârea Guvernului nr.344/2004 privind stabilirea

condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a

dispozitivelor medicale implantabile active ).

În urma acestor transpuneri şi armonizări, se impune modificarea

Legii nr.176/2000 privind dispozitivele medicale, corespunzător

prevederilor cuprinse în directivele Uniunii Europene în domeniu, precum

şi corespunzător Legii nr.608/2001 privind evaluarea conformităţii

produselor. Prin modificările propuse sunt stabilite structurile

organizatorice responsabile pentru aplicarea acesteia, autorităţile şi

organismele împuternicite în domeniul dispozitivelor medicale.

Activităţile de specialitate ce decurg din aplicarea modificărilor propuse

se realizează de Oficiul Naţional de Dispozitive Medicale care  asigură

reglementările metodologice, mijloacele tehnice şi acţiunile necesare

pentru controlul şi supravegherea în utilizare a dispozitivelor medicale, la

nivelul întregii ţări.

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

proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.176/2000 privind

dispozitivele medicale ( PLX 560/2004), cu  amendamente care prevăd că

monitorizarea respectării calităţii dispozitivelor medicale se face numai

de către Ministerul Sănătăţii .Regulamentul de organizare şi funcţionare

al OTDM se aprobă prin hotărâre de Guvern.

La punctul şase al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea, în

fond, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.

78/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
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70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes

judeţean şi local ( PLX 562/2004).

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea

unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, în vederea trecerii

unor unităţi de asistenţă medico-sociale din subordinea consiliilor locale

ale comunelor în subordinea consiliilor judeţene.

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

comisiei , pentru a se asigura o gamă completă de servicii adaptate la

nevoile fiecărei comunităţi locale, prin proiectul de lege  se prevede

posibilitatea înfiinţării centrelor de sănătate multifuncţionale prin

reorganizarea unor unităţi sanitare, secţii sau compartimente, precum şi

prin amplasarea acestora în foste locaţii ale spitalelor dezafectate, în

subordinea direcţiilor de sănătate publică, urmând a fi preluate de

consiliile judeţene sau consiliile locale.

Finanţarea centrelor va fi asigurată din Fondul naţional unic de

asigurări sociale de sănătate cât şi de la bugetul de stat, prin bugetul

Ministerului Sănătăţii , pentru derularea problemelor de sănătate.

Totodată, aceste unităţi multifuncţionale vor primi sume de la bugetele

consiliilor judeţene şi consiliilor locale ale sectoarelor municipiului

Bucureşti, precum şi donaţii, sponsorizări şi alte venituri.

În urma dezbaterilor, comisia a adoptat, în unanimitate, proiectul

de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2004 pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind

administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local ( PLX

562/2004), cu un amendament care prevede ca spitalele clinice să fie

scutite de taxe şi chirie pe clădiri şi terenuri..
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La punctul şapte al ordinii de zi, comisia a dezbătut proiectul de

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.139/1995 a Societăţii

Naţionale de Cruce Roşie din România ( PLX 569/2004).

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi

completarea Legii nr.139/1995, în sensul actualizării şi diversificării

surselor de finanţare a activităţilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie ,

precum şi dreptul de a derula unele programe de interes naţional.

Prin prezentul proiect de lege se creează cadrul juridic care să

faciliteze găsirea sau generarea de fonduri pentru finanţarea activităţilor

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, precum scutirea de taxe şi obligaţii

fiscale, scutiri pentru serviciile poştale şi telefonice, scutiri de taxe

vamale, etc.

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

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.139/1995

a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România ( PLX 569/2004), în

forma înaintată de Senat.

La punctul 8 al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte probleme

privind activitatea curentă a comisiei.

Din numărul total al  membrilor comisiei (16) au absentat motivat

în ziua de 28.09.2004 dl.dr.Ovidiu Brînzan ( Grupul Parlamentar al PSD),

doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al Minorităţilor

Naţionale) şi doamna dep.Constanţa Popa (Grupul Parlamentar al PRM) ,

iar în ziua de 29.09.2004 a absentat motivat dl.dr.Ovidiu Brînzan ( Grupul

Parlamentar al PSD).

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM


