
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie     Nr. 28/ 449/ 11  noiembrie 2004

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din ziua de 9.11.2004

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a

desfăşurat lucrările în ziua de 9.11.2004 între orele 14,00 – 19,00 având

următoarea ordine de zi :

1. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-

economice în sistemul sanitar ( PLX 647/2004).

2. Dezbaterea  proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2004 pentru modificarea

Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a

disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar  ( PLX 668/2004).

3. Dezbaterea propunerii legislative privind legea asistenţei

medicale de urgenţă  ( PLX 671/2004).

4. Dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea Legii

nr.487/2002, Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu

tulburări psihice (PLX 664/2004).

5. Dezbaterea proiectului de Lege privind organizarea

activităţii de transfuzie sanguină în România, donarea de sânge şi

componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi

securităţii sanitare, în vederea utilizărilor terapeutice (PLX 674/2004).
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6. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale

de Transplant (PLX 673/2004).

7. Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi

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

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

( PLX 650/2004).

8. Dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea

Ordonanţei Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi

funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate ( PLX 649/2004).

9. Dezbaterea propunerii legislative pentru completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi

funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate.

10. Reexaminarea propunerii legislative privind formarea

profesională a medicilor şi farmaciştilor ( PL nr.160/2002), în

conformitate cu prevederile art.66 alin.(3) din Regulamentul Camerei

Deputaţilor.

La punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi, în conformitate cu art.66

alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor ,  Comisia pentru sănătate

şi familie a procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a

disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar ( PLX 647/2004) în

corelare cu   proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.81/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului

nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în

sistemul sanitar  ( PLX 668/2004).



3

Proiectul de lege cuprinde prevederi privind utilizarea veniturilor

proprii ale instituţiilor sanitare publice pentru finanţarea cheltuielilor

curente şi de capital. De asemenea în proiectul de lege au fost introduse

atât prevederi referitoare la controlul executării lucrărilor de investiţii la

unităţile sanitare şi responsabilizarea acestora în procesul de derulare a

acestor lucrări, cât şi prevederi referitoare la abilitarea Ministerului

Sănătăţii de a organiza licitaţii pentru achiziţiile de bunuri şi servicii

pentru instituţiile publice din sectorul sanitar. Una din prevederi se referă

la acordarea tichetelor de masă în limita bugetului de venituri şi cheltuieli

aprobat.

În urma dezbaterilor comisia a hotărât ca prevederile referitoare la

acordarea tichetelor de masă din proiectul de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2004 pentru modificarea

Ordonanţei Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei

financiar-economice în sistemul sanitar  ( PLX 668/2004) să fie preluate

ca amendamente în proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-

economice în sistemul sanitar ( PLX 647/2004).

Comisia, în unanimitate, a adoptat proiectul de lege cu un

amendament care va face obiectul raportului comisiei.

La punctul trei al ordinii de zi, comisia a dezbătut propunerea

legislativă privind legea asistenţei medicale de urgenţă ( PLX 671/2004) .

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea

cadrului juridic adecvat pentru acordarea asistenţei medico-chirurgicale

de urgenţă atât în unităţile sanitare de stat cât şi private, detaliind

sistemele de transport medical atât în cazurile de urgenţe medicale care

necesită resuscitare şi terapie intensivă cât şi în cazul transporturilor

aeriene şi navale.
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În urma dezbaterilor comisia, în unanimitate, a hotărât respingerea

propunerii legislative pe baza următoarelor motive:

Potrivit prevederilor din propunerea legislativă, asistenţa medicală

de urgenţă este considerată ca fiind o intervenţie rapidă care se adresează

doar pacienţilor critici. Acest lucru vine în contradicţie cu specialitatea de

medicină de urgenţă şi cu conceptul asistenţei medicale de urgenţă pe

plan european şi chiar naţional, unde aceasta este considerată că se

adresează pacientului cu probleme acute indiferent de gravitatea lor.

Începând cu anul 1993 s-a conturat un sistem de asistenţă

medicală de urgenţă, la început experimental care, în prezent,

funcţionează cu rezultate foarte bune. Reglementarea propusă relevă

necunoaşterea acestuia şi a dispoziţiilor legale existente în materie:

Protocolul între Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul de Interne

privind colaborarea în domeniul asistenţei medicale de urgenţă

prespitalicească şi al descarcerării nr.DB/9212 şi 299 din 6.08.2002,

ordinul ministrului sănătăţii nr.270/2004 privind asistenţa medicală de

urgenţă prespitalicească şi Memorandumul de înţelegere între Ministerul

Administraţiei şi Internelor, Ministerul Sănătăţii , Societatea de Medicină

de Urgenţă şi Catastrofă în România, Federaţia Autorităţilor Locale din

România şi Programul pentru Reformă şi Parteneriate Durabile, semnat la

7.04.2004.

Pentru punerea în aplicare a Memorandumului, a fost întocmit

Planul de Acţiune pentru Serviciile de Urgenţă care prevede elaborarea

unui ordin comun, de către ministrul administraţiei şi internelor şi

ministrul sănătăţii, precum şi a unui proiect de lege privind asistenţa

medicală de urgenţă şi de reacţie rapidă, în concordanţă cu legislaţia

europeană şi cu Programul de Reformă şi Parteneriate Durabile.
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La punctul patru al ordinii de zi, comisia a examinat proiectul de

Lege pentru completarea Legii nr.487/2002, Legea sănătăţii mintale şi a

protecţiei persoanelor cu tulburări psihice (PLX 664/2004).

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea

articolului 63 din Legea sănătăţii mintale şi se referă la aprobarea, prin

ordin al ministrului sănătăţii, a normelor de aplicare a prevederilor legii

care sunt elaborate de Ministerul Sănătăţii .

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune

Plenului  Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru

completarea Legii nr.487/2002 , Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei

persoanelor cu tulburări psihice ( PLX nr.664/2004 ), în forma adoptată

de către Senat.

La punctul 5 al ordinii de zi, comisia a procedat la examinarea

proiectului de Lege privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină

în România, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană,

precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizărilor

terapeutice (PLX 674/2004).

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  stabilirea cadrului

juridic general al medicinii transfuzionale în concordanţă cu sistemele

europene. Proiectul de lege cuprinde prevederi care se referă la

organizarea şi funcţionarea reţelei naţionale de transfuzie sanguină,

asigurarea calităţii şi securităţii sângelui total şi componentelor sanguine

umane, practicarea transfuziei sanguine fondată pe principiile donării

voluntare.

Prezenta lege transpune Directiva 2002/98/CE instituind normele

de calitate şi securitate pentru colecta, controlul, transformarea,

conservarea şi distribuirea sângelui total şi a componentelor sanguine

umane.



6

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune

Plenului  Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind

organizarea activităţii de transfuzie sanguină în România, donarea de

sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea

calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice ( PLX

nr.674/2004 ), cu o serie de amendamente de formă care vor face obiectul

raportului.

La punctul 6 al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere proiectul

de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.79/2004 pentru

înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant (PLX 673/2004).

Proiectul de lege reglementează cadrul juridic privind înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Transplant ca organ de

specialitate în subordinea Ministerului Sănătăţii . Proiectul de lege

cuprinde prevederi privind atribuţiile Agenţiei Naţionale de Transplant,

organizarea reţelei Agenţiei Naţionale de Transplant şi sistemul de

asigurare a calităţii, securităţii sanitare şi trasabilitatea grefoanelor.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune

Plenului  Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei

Naţionale de Transplant ( PLX nr.673/2004 ), în forma adoptată de Senat.

La punctele 7 – 9 comisia, în conformitate cu prevederile art.66

alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor , a procedat la dezbaterea

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.93/2004

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări

sociale de sănătate ( PLX 649/2004),  corelat cu proiectul de Lege pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
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nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări

sociale de sănătate (PLX 650/2004) şi cu propunerea legislativă pentru

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

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

( PLX 654/2004).

Proiectul de lege cuprinde prevederi care vizează protejarea unor

categorii de persoane ( persoane aflate în concediu medical pentru

creşterea copilului ) în contextul social existent. Prezentul proiect de lege

reglementează modalitatea de organizare şi derulare a procedurilor de

externalizare a unor servicii medicale, a unor servicii din pachetul de

servicii de bază şi a unor contracte de achiziţii publice pentru

medicamente şi materiale sanitare. De asemenea proiectul de lege

cuprinde reglementări privind completarea consiliului de administraţie a

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a caselor de asigurări

judeţene.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea

sistemului de asigurări sociale de sănătate (PLX 650/2004)  şi

propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de

asigurări sociale de sănătate ( PLX 654/2004) au fost preluate ca

amendamente la proiectul de Lege  privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.93/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea

sistemului de asigurări sociale de sănătate ( PLX 649/2004).

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

proiectul de Lege  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.93/2004

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări
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sociale de sănătate ( PLX 649/2004) care se referă, în principal, la :

- acordarea asistenţei medicale gratuite pentru medici, medicii

dentişti, asistente şi moaşe;

- componenţa comisiilor de acreditare a furnizorilor de servicii

medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente la nivel naţional şi

judeţean;

- componenţa consiliilor de administraţie a caselor de

asigurări de sănătate la nivel naţional şi judeţean.

La punctul 10 al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere

reexaminarea propunerii legislative privind formarea profesională a

medicilor şi farmaciştilor ( PL nr.160/2002) .

În urma dezbaterilor comisia a hotărât adoptarea propunerii

legislative cu o serie de amendamente care se referă, în principal, la:

- durata şi conţinutul programelor de pregătire pentru

obţinerea de atestate care sunt elaborate  de instituţiile de înăţământ

superior cu profil medical şi aprobate de Ministerul Sănătăţii ;

- posibilitatea susţinerii examenului de atestare a specializării

numai în primii 2 ani de la încheierea pregătirii de specializare;

- cuprinderea în Nomeclatorul de specialităţi medicale a

atestatelor aferente fiecărei specialităţi medicale;

- recunoaşterea de către Ministerul Sănătăţii a programelor de

pregătire postuniversitară efectuate şi absolvite în străinătate, similare ca

durată , curriculă şi evaluare cu programele privind dobândirea de atestate

din România ;

- suportarea de către beneficiari sau angajatorii acestora a

taxei de rezidenţiat pe locuri nefinanţate de la bugetul de stat,  pentru

dobândirea de atestate şi pentru  educaţia medicală continuă şi cursurile
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postuniversitare, precum şi pentru obţinerea , cu taxă, a celei de-a doua

specialităţi.

În finalul acestor dezbateri Comisia pentru sănătate şi familie a

hotărât, în unanimitate, să supună spre dezbatere şi aprobare propunerea

legislativă privind formarea profesională a medicilor şi farmaciştilor ( PL

nr.160/2002), cu amendamentele prezentate care vor face obiectul

raportului de înlocuire.

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
 .


