
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                          Nr. 28/358/ 10 mai 2002

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 08 şi 10.05.2002   

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de

08.05.2002, între orele 9,00 � 14,00  şi în ziua de 10.05.2002 între orele 8,30 �

12,30, având următoarea ordine de zi:

1. Reexaminarea proiectului de Lege privind calitatea apei.

2. Dezbaterea  şi avizarea propunerii legislative privind anularea

restanţelor la plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate.

3. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic,

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România.

4. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist,

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România .

5. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA.

La punctul 1 al ordinii de zi s-a luat în discuţie reexaminarea proiectului

de Lege privind calitatea apei.

Ministerul Sănătăţii şi Familiei a subliniat că în expunerea de motive a

proiectului de lege se menţiona expres obligativitatea transpunerii Directivei

98/83/CE referitoare la calitatea apei destinate consumului uman, ca urmare a
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îmbunătăţirii aspectelor legate de asigurarea calităţii şi cantităţii corespunzătoare

a apei conform evoluţiei standardelor comunitare. Proiectul de lege are ca scop

principal crearea cadrului legal pentru evaluarea impactului asupra sănătăţii

populaţiei a accesului la apa potabilă de calitate şi în cantitatea corespunzătoare.

Totodată, proiectul de lege reprezintă traducerea celei mai importante

directive din pachetul de reglementări referitoare la apă şi este elaborat pe

principiul sănătăţii populaţiei, conform tabelului de concordanţă. Pentru

armonizarea cu legislaţia europeană în domeniu nu se poate face nici o abatere

de la tabelul de concordanţă.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât , în unanimitate, întocmirea unui

raport de înlocuire asupra proiectului de Lege privind calitatea apei potabile cu o

serie de amendamente care vor face obiectul raportului.

Principalele amendamente se referă la:

- înlocuirea, în tot cuprinsul legii, a termenului �parametru� cu

termenul �indicator�;

- prevederi privind nerespectarea valorilor parametrilor la apa

îmbuteliată în sticle sau alte recipiente;

- prevederi privind obligativitatea producătorilor şi distribuitorilor de

apă potabilă de a întreţine sistemul de distribuţie interioară de apă potabilă la o

serie de unităţi, precum: unităţi de învăţământ, unităţi de asistenţă medicală,

instituţii socio-culturale şi cantine;

- prevederi privind obligativitatea producătorilor şi a distribuitorilor

de apă potabilă de a monitoriza calitatea apei potabile folosite în industria

alimentară;

- actualizarea periodică, prin hotărâre de Guvern a parametrilor

chimici, microbiologici şi a indicatorilor privind calitatea apei.

Supus la vot, proiectul de lege cu modificările propuse a fost votat în

unanimitate.
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La punctul 2 al ordinii de zi s-a luat în dezbatere propunerea legislativă

privind anularea restanţelor la plata contribuţiei pentru asigurările sociale de

sănătate.

Propunerea legislativă are ca obiect  reglementarea unor măsuri vizând

anularea restanţelor la plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate

înregistrate din anul 1998 până la zi şi instituirea unei monitorizări a persoanelor

fizice şi juridice debitoare, pe o perioadă de 3 ani, privind achitarea

contribuţiilor ce le revin pentru asigurările sociale de sănătate urmând ca, în caz

de neachitare în condiţiile stabilite de prezenta lege, să fie obligate la executarea

silită.

Comisia a hotărât respingerea propunerii legislative privind anularea

restanţelor la plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate, în baza

următoarelor argumente:

1. Prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

nr.332/2001 se acordă înlesniri la plata obligaţiilor la Fondul asigurărilor sociale

de sănătate, prin eşalonarea la plată. De asemenea prin Legea nr.130/1999

privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, nevirarea

contribuţiei angajatorilor la Fondul de asigurări sociale de sănătate constituie

infracţiune şi, ca urmare, creanţele provenite din aceste sume nu pot face

obiectul acordării înlesnirilor la plată.

2.  Legea nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate prevede

că în cazul neachitării la termen a contribuţiilor datorate Fondului de asigurări

sociale de sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate procedează la

aplicarea măsurilor de executare silită, potrivit procedurii instituite în Ordonanţa

Guvernului nr. 11/1996.

3.  Fondul de asigurări sociale de sănătate asigură finanţarea întregului

sistem de sănătate din România, orice diminuare a acestui fond putând conduce

la un colaps al întregului sistem de sănătate, cu implicaţii directe asupra sănătăţii

populaţiei. În plus datoriile înregistrate de spitale în anul 2001 urmează a fi
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plătite din Fondul de asigurări sociale de sănătate, iar scutirile la plată ar greva

Fondul de asigurări sociale de sănătate cu sumele respective.

Astfel, comisia a hotărât respingerea propunerii legislative privind

anularea restanţelor la plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate.

La punctele 3 şi 4 ale ordinii de zi s-au dezbătut:  proiectul de Lege pentru

modificarea şi completarea Legii nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de

medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din

România şi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii

nr.81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înfiinţarea, organizarea

şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România.

 Avându-se în vedere opţiunea de aderare a României la Uniunea

Europeană , aceasta trebuie să-şi armonizeze legislaţia din toate sectoarele de

activitate cu normele Uniunii Europene. În acest sens, trebuie reglementat şi

dreptul medicilor la libera circulaţie, precum şi dreptul de stabilire al acestora în

ţările din Comunitatea Europeană.

Directiva 93/16/CEE privind facilitarea liberei circulaţii a medicilor şi

recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor sau altor dovezi de calificare

profesională,  stabileşte care sunt titlurile profesionale aferente acestei profesii

acordate de fiecare stat membru al Uniunii Europene, precum şi condiţiile

minimale de pregătire pentru asigurarea recunoaşterii lor reciproce.

Directiva 78/686 privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor,

certificatelor şi titlurilor privind calificările formale ale practicienilor

stomatologi şi exercitarea efectivă a dreptului de stabilire şi a libertăţii de

furnizare a serviciilor  implică acordarea dreptului de liberă practică

stomatologilor cetăţeni ai Uniunii Europene fără discriminare bazată pe

naţionalitate, precum şi recunoaşterea mutuală a calificărilor profesionale din

acest domeniu.



5

În privinţa profesiei de farmacist Directiva 85/432/CEE privind

coordonarea dispoziţiilor din legi, regulamente şi acte administrative referitoare

la activităţile din domeniul farmaceutic  implică posibilitatea recunoaşterii

mutuale a diplomelor în domeniu pe baza formării profesionale uniforme, fără a

impune specializarea postuniversitară a farmaciştilor; Directiva 85/433/CEE

privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi calificărilor

formale în domeniul farmaceutic, pentru facilitarea exercitării efective a

dreptului de stabilire şi libertăţii de prestare a serviciilor de către farmacişti

presupune acordarea dreptului de liberă practică farmaciştilor cetăţeni ai statelor

membre fără restricţii de naţionalitate.

România s-a obligat, tot prin documentul de poziţie, ca prin intermediul

proiectelor de modificare şi completare a Legii nr.74/1995, privind exercitarea

profesiei de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor

din România şi a Legii  nr.81/1997, privind exercitarea profesiei de farmacist,

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România ,

să acorde dreptul de liberă practică medicilor, stomatologilor şi farmaciştilor,

cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, în cursul trimestrului II al

anului 2002.

Comisia a hotărât adoptarea, în unanimitate, a celor 2 proiecte de lege

care vor face obiectul rapoartelor cu amendamentele propuse.

Dezbaterile asupra punctului 5 au fost amânate pentru următoarea şedinţă.

Din numărul total al membrilor comisiilor (14) au absentat 2 deputaţi :

doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) şi

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei (Grupul Parlamentar al PRM).

VICEPREŞEDINTE,

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN


