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S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de 6 şi 7.06.2001   

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în

zilele de 6.06.2001 între orele 8,30 � 16,30 şi 7.06.2001 între orele 8,30 �

16,30, având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea, pe fond, a proiectului de Lege privind acordarea

gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 � 12 luni

( procedură de urgenţă).

2. Dezbaterea, pe fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/1998 privind organizarea

activităţii de asistenţă medicală şi psihologică a personalului din transporturi

cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei

Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor ( procedură de urgenţă).

3. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi

funcţionarea cabinetelor medicale.

4. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/1999 pentru
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modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind

organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale (  procedură de urgenţă).

5. Dezbaterea şi avizarea în fond  a proiectului de Lege privind

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.266/2000 pentru

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi

funcţionarea cabinetelor medicale ( în procedură de urgenţă).

6. Diverse.

7. Studiu individual.

La primul punct al ordinii de zi s-a dezbătut proiectul de Lege

privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între

0 � 12 luni. Comisia, prin dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

consideră că proiectul de Lege privind acordarea gratuită de lapte praf pentru

copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni este în concordanţă cu Programul de

guvernare 2001 � 2004, anexa nr.2 : �Îmbunătăţirea stării de sănătate a

populaţiei, protecţia copilului.� România, prin semnarea Acordului privitor

la comercializarea substitutelor de lapte matern, a aderat la principiile

Codului Internaţional de Marketing al Substitutelor de Lapte Matern,

elaborat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

Proiectul de lege prevede care sunt categoriile de vârstă care

beneficiază de lapte praf, precum şi modul de finanţare . Ministerul Sănătăţii

şi Familiei , care suportă costul laptelui, împreună cu Ministerul

Administraţiei Publice vor elabora norme privind modul de achiziţionare şi

distribuire a laptelui praf acordat gratuit copiilor cu vârste cuprinse între

0 � 12 luni. Astfel achiziţionarea se va face prin licitaţie , organizată de

fiecare direcţie de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti,

pentru copiii din teritoriul respectiv.
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Eliberarea laptelui praf se face de către medicii de familie, cu

sprijinul primăriilor localităţilor pe raza cărora se află cabinetele medicale

individuale ale medicilor de familie, pe listele cărora se află înscrişi sugarii

care întrunesc condiţiile necesare pentru a beneficia de lapte praf. Primăriile

vor colabora cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului

Bucureşti pentru evaluarea dinamică a cantităţilor de lapte praf necesare.

Comisia a hotărât, în unanimitate, adoptarea proiectului de Lege

privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între

0 � 12 luni, cu două amendamente care vor face obiectul raportului depus de

comisie .

La punctul al doilea al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei arată că, în urma dezbaterilor ce au avut loc în

şedinţele din 23 şi 24.05.2001 asupra proiectului de lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/1998 privind organizarea

activităţii de asistenţă medicală şi psihologică a personalului din transporturi

cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei

Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, comisia a întocmit raportul

nr.538/XVIII/8 din 24.05.2001. Până la momentul întocmirii şi depunerii

raportului nu au fost primite avizele de la comisiile sesizate. În ziua de luni,

28.05.2001, orele 14,00, Comisia pentru industrii şi servicii, care a fost

sesizată pentru avizarea proiectului de lege, a depus avizul nr.175/XVIII/3

din 28.05.2001 care conţinea mai multe amendamente de fond, termenul de

avizare fiind depăşit. În ziua de 30.05.2001, în cadrul dezbaterii în Plenul

Camerei Deputaţilor asupra acestui proiect de lege, la  solicitarea

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei, raportul a fost retrimis

la comisie pentru discutarea amendamentelor Comisiei pentru industrii şi

servicii.
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În această situaţie creată, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei a propus invitarea factorilor de decizie implicaţi şi rediscutarea

proiectului de lege.

Din cuvântul invitaţilor la şedinţă s-a desprins necesitatea

autonomiei Casei de asigurări de sănătate a Transporturilor precum şi

funcţionarea acesteia în  baza unui statut propriu aprobat de către Ministerul

Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei . Punctul de vedere al

Comisiei pentru industrii şi servicii, cuprins în aviz, este agreat şi de

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

În urma dezbaterilor, comisia a votat în unanimitate respingerea

amendamentelor Comisiei pentru industrii şi servicii privind atât autonomia

cât şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor în

subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei .

Comisia a adoptat, parţial, amendamentele Comisiei pentru

industrii şi servicii şi ca urmare a hotărât întocmirea unui raport de înlocuire

care va cuprinde şi amendamentele respinse.

În continuare, în conformitate cu prevederile art.66 alin.(3) din

Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a dezbătut proiectele de lege

menţionate la punctele 3,4 şi 5 din ordinea de zi, care au obiect comun de

reglementare, respectiv Ordonanţa Guvernului nr.124/1998 privind

organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. Ordonanţa Guvernului

nr.124/1998 urmăreşte crearea cadrului legal pentru autonomia furnizorilor

de servicii de sănătate din asistenţa medicală primară şi de specialitate

ambulatorie prin înfiinţarea a 4 categorii de cabinete medicale. Modalităţile

de înfiinţare şi înregistrare a cabinetului medical sunt tratate în Capitolul II,

iar organizarea, funcţionarea şi finanţarea cabinetului medical în Capitolul

IV al Ordonanţei Guvernului nr.124/1998.Condiţiile privind contractarea şi
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furnizarea serviciilor medicale în cabinetele medicale sunt stabilite conform

Legii nr.145/1997 prin Contractul � Cadru , emis prin hotărâre de Guvern.

Ordonanţa permite totodată privatizarea cabinetelor medicale din sistemul

public şi adaptarea celor existente private la prezentele reglementări.

Soluţionarea unor probleme legate de atragerea capitalului privat

în sistemul sanitar, legalizarea desfăşurării unor activităţi cum sunt

radiologia şi radioterapia, situaţia juridică a unor bunuri imobile, care

deservesc reţeaua sanitară, aflate în domeniul public şi introducerea unor

facilităţi fiscale sunt tratate în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr.116/1999 penru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului

nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.

Atât reglementările prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr.116/1999 cât şi cele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr.266/2000, care tratează posibilitatea ca aceste cabinete

medicale să încheie relaţii contractuale privind furnizarea de servicii

medicale cu casele de asigurări de sănătate ,sunt preluate în proiectul de

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.124/1998.

În cadrul dezbaterilor pe fond, comisia a votat, în unanimitate, un

număr de 10  amendamente, asupra art6 alin.(1), art.8 lit.a) şi b), art.12 şi 121

alin.(2), art.13 alin.(8) şi (9), art. 141 alin.(1) şi art.142 lit.d).

Aceste amendamente cuprind prevederi privind tipul de activităţi

medicale desfăşurate de către cabinetele medicale, completarea sancţiunilor

privind neefectuarea activităţilor medicale referitoare la starea de sănătate şi

demografică a populaţiei, obligativitatea cabinetelor medicale stomatologice

de a asigura, prin rotaţie, urgenţele medicale, precum şi neaplicarea

prevederilor art.13 privind privatizarea cabinetelor medicale din cadrul

clinicilor universitare şi din spitale.
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Comisia a votat, în unanimitate, adoptarea proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi

funcţionarea cabinetelor medicale cu amendamentele care vor face obiectul

raportului comisiei.

În încheierea lucrărilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei face o scurtă  informare pe marginea participării la Conferinţa

Internaţională a Învăţământului Medical Francofon care s-a desfăşurat în

urmă cu 14 zile  la Paris. În cadrul discuţiilor pe care le-a avut cu

personalităţi din viaţa medicală internaţională şi reprezentanţi ai Organizaţiei

Mondiale a Sănătăţii, domnia sa consideră că s-a deschis posibilitatea unei

viitoare colaborări. Aceste colaborări vor îmbrăca forma schimburilor de

idei şi a participării membrilor comisiei la diversele manifestări ştiinţifice

medicale.

Referindu-se la programul săptămânii ce urmează, domnia sa

subliniază necesitatea demarării audierilor şi discuţiilor asupra propunerii

legislative privind Legea sănătăţii mintale. Deoarece, în perioada 12 � 14

iunie 2001 participă la Sinaia la manifestările prilejuite de Simpozionul

�Paulescu�80�: �80 de ani de insulino-terapie�, domnia sa propune

organizarea, în ziua de luni 11 iunie, a unei şedinţe a comisiei la care să aibă

loc audierile pe marginea propunerii legislative privind sănătatea mintală.

Comisia este de acord cu această propunere.

La lucrările şedinţei din ziua de 6.06.2001, din numărul total (14),

au fost prezenţi 13 deputaţi, iar în ziua de 7.06.2001 au fost prezenţi 8

deputaţi, deoarece 5 deputaţi participă la �Congresul de microbiologie şi

protecţia mediului�, organizat la Baia Mare.

                                                   PREŞEDINTE,
DEP.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  
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