
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

 Comisia pentru Sănătate şi Familie               Nr. 28/ 400 / 2 octombrie  2003

PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 30.09.2003  ,

1 şi 2.10.2003

La lucrările comisiei din ziua de 30.09.2003 sunt prezenţi 13 deputaţi ,

fiind absenţi motivat 2 deputaţi, în ziua de 1.10.2003 sunt prezenţi 12 deputaţi,

fiind absenţi motivat 3 deputaţi, iar în ziua de 2.10.2003 sunt prezenţi 12

deputaţi, fiind absenţi motivat 3 deputaţi.

La lucrările comisiei participă ca invitat domnul ec.George Pavelescu,

secretar de stat al Ministerului Sănătăţii  .

Lucrările comisiei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei .

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea

art.20 din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată ( PL

nr.373/2003).

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru aprobarea

scutirii de la plata taxelor vamale a medicamentelor de uz uman provenite din

import, precum şi a unor bunuri provenite din import destinate industriei

farmaceutice din România  ( PL nr.374/2003).
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3. Dezbateri aasupra proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 57/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în

vigoare a Legii spitalelor nr.270/2003 ( PL nr.578/2003).

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii plantelor medicinale şi

aromatice.(PL nr.492/2003).

5. Dezbaterea propunerii legislative privind formarea profesională şi

pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor ( PL nr.160/2002). Discutarea

amendamentelor Ministerului Sănătăţii .

La primul punct al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere şi avizare

propunerea legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.345/2002 privind

taxa pe valoarea adăugată ( PL nr.373/2003).

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

principalele cauze care au dus la criza gravă cu care se confruntă sistemul

sanitar în domeniul medicamentului o reprezintă preţul excesiv de mare al

produselor medicamentoase de uz uman, în comparaţie cu ţările Uniunii

Europene .

În farmaciile din România un medicament este cu 21 % mai scump decât

în Franţa, cu 42 % decât în Suedia şi cu 62 % decât în Anglia. Acest fapt se

datorează , în principal , taxei pe valoarea adăugată care este de 19 % în

România, egală pentru medicamente şi pentru produsele de uz comun, ceea ce

nu se întâmplă în ţările Uniunii Europene în care TVA pentru medicamente este

0 % ( Austria, Anglia şi Suedia) sau maxim 3 � 5 % ( Franţa şi Italia).

În anul 2002, TVA perceput de către stat la medicamente a fost de 6.000

miliarde lei, sumă care este egală cu valoarea medicamentelor compensate şi

gratuite acordate populaţiei în ambulator.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  arată că

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.20 din

Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată , cu modificările şi
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completările ulterioare, cu un nou alineat care să prevadă o cotă a taxei pe

valoarea adăugată de 4 % pentru medicamentele de uz uman din producţia

internă sau din import.

În consecinţă, domnia sa apreciază că promovarea propunerii legislative

este imperios necesară

Dl.dep.farm.Ion Burnei  arată că acest alineat reprezintă o exceptare de la

prevederile alin.(1) din Legea nr.345/2002, ce reglementează cota standard a

taxei pe valoarea adăugată ( de 19 % ) aplicabilă operaţiunilor impozabile.

Domnia sa este de acord cu reducerea taxei pe valoarea adăugată la 4 %.

Dl.ec.George Pavelescu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii  arată că

Ministerul Sănătăţii susţine o reducere a taxei pe valoarea adăugată de 9 % aşa

cum s-au înţeles cu Ministerul Finanţelor Publice . Ministerul Sănătăţii nu este

de acord cu cota de 4 % întrucât s-ar crea un dezechilibru financiar. În plus,

cunoaşte că Guvernul nu susţine propunerea legislativă deoarece această

problematică poate fi rezolvată prin noul Cod fiscal. În continuare, domnia sa

arată că toate studiile făcute relevă că suma rezultată prin reducerea cotei TVA

la 4 % este foarte mare şi nu poate fi acoperită de stat. La o concluzie

asemănătoare au ajuns şi reprezentanţii Uniunii Europene participanţi la

discuţiile privind reducerea TVA pentru unele servicii şi bunuri prevăzute în

anexa H la Directiva a VI-a a Consiliului Comunităţii Economice Europene.

În concluzie, Guvernul apreciază că reducerea cotei reduse a taxei pe

valoarea adăugată trebuie însoţită de măsuri care să asigure acoperirea

influenţelor asupra veniturilor bugetare. Acest lucru este posibil de la 1 ianuarie

2004 prin proiectul noului Cod fiscal. Cota de 9 % nu va afecta echilibrul

bugetar pe anul 2004.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei subliniază că datorită resurselor financiare

insuficiente sistemul sanitar este în colaps. Domnia sa nu este de acord cu o cotă

de 4 % şi propune reducerea taxei pe valoarea adăugată pentru medicamente la

0 %.
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Doamna dep.Iulia Pataki apreciază că noul Cod fiscal nu va intra în

vigoare la 1 ianuarie 2004 pentru că are nevoie şi de norme de aplicare şi, în

consecinţă, pentru a fi siguri că se va obţine o reducere a TVA, poate este mai

corect ca membrii comisiei să voteze o cotă de 9 %.

Dl.dep.Petre Naidin consideră că această cotă de 9 % este reală şi poate fi

acoperită de stat, fără a afecta echilibrul bugetar pe anul 2004. Se va asigura

astfel acoperirea influenţelor asupra veniturilor bugetare. Domnia sa nu este de

acord cu 4 %.

Dl.ec.George Pavelescu arată că , atunci când a intrat în vigoare actualul

Cod fiscal nici un organism nu a făcut o reală evaluare a activităţii spitalelor şi

mai ales a necesarului acestora. S-a ajuns astfel în situaţia actuală, când se

solicită permanent ca din bugetul Ministerului Sănătăţii să se susţină fel de fel

de programe de sănătate. Acest lucru nu poate continua. Intrarea în vigoare a

Legii spitalelor va rezolva problemele actuale deoarece se va face o evaluare

serioasă a acestora, în baza unor criterii de înfiinţare a secţiilor în funcţie de

prevalenţa unor boli.

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

VI-a a Consiliului Comunităţii Economice Europene prevede posibilitatea

aplicării a 1 � 2 cote reduse a taxei pe valoarea adăugată pentru bunuri şi servicii

în care se regăsesc şi medicamentele.

Domnia sa propune menţinerea cotei de 4 % şi supune votului acordarea

avizului favorabil asupra propunerii legislative, în forma prezentată de iniţiatori.

Comisia a votat, în unanimitate, avizarea favorabilă a propunerii legislative, în

forma înaintată de iniţiatori.

La punctul al doilea al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere şi avizare

propunerea legislativă pentru aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a

medicamentelor de uz uman provenite din import, precum şi a unor bunuri
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provenite din import destinate industriei farmaceutice din România ( PL

nr.374/2003).

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

prezentei propuneri legislative este de a reduce preţul produselor

medicamentoase de uz uman provenite din import prin scutirea de la plata

taxelor vamale şi revigorarea industriei farmaceutice româneşti prin exceptarea

de la plata taxelor vamale pentru utilajele şi materiile prime specifice provenite

din import .

În România, pentru medicamentele care provin din  Uniunea Europeană se

percep taxe vamale de 10,5 % , ceea ce nu se întâmplă cu medicamentele

importate de către ţările Uniunii Europene.

De asemenea, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999

privind produsele medicamentoase de uz uman şi aprobată prin Legea

nr.336/2002, la art.109 alin.(1) se prevede ca în toate unităţile de fabricaţie se

vor implementa Regulile de bună practică de fabricaţie, astfel încât aceste unităţi

să  îndeplinească această sarcină până la data de 31 decembrie 2003.

Deoarece nu s-au făcut amendamente, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei supune la vot acordarea avizului favorabil asupra

propunerii legislative, în forma prezentată de iniţiator.

Comisia a votat , în unanimitate, această propunere.

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

de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2003 pentru prorogarea

termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr.270/2003.

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

prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor, întrucât aplicarea

acestei legi, începând cu luna septembrie 2003 presupune refacerea bugetelor de

venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi, la scurt timp după ce

acestea au fost deja stabilite şi pentru o perioadă de numai trei luni, respectiv
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trimestrul IV 2003, în condiţiile în care resursele financiare pentru anul 2003 au

fost deja repartizate.

În continuare, domnia sa arată că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr.48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi  disciplinei financiare şi a

creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea

unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României , Partea I,

nr.435 din 19 iunie 2003, a fost modificat modul de finanţare a unităţilor

sanitare cu paturi, care se face, începând cu data de 1 iulie, pe bază de buget

stabilit pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli. Conform aceluiaşi act

normativ, contractele încheiate de unităţile sanitare cu paturi cu casele de

asigurări de sănătate trebuiau finalizate până la data de 30 iunie 2003.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu

prorogarea termenului pentru 1 ianuarie 2004.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată că este necesară amânarea termenului de

aplicare a Legii spitalelor până la 1 ianuarie 2004, în caz contrar ar apărea o

serie de disfuncţionalităţi în activitatea spitalelor.

Doamna dep.Iulia Pataki doreşte să cunoască dacă amânarea termenului

de prorogare a Legii spitalelor înseamnă, în fapt, neaplicarea Legii spitalelor. În

pofida faptului că Legea spitalelor nr.270/2003 este o lege bună, domnia sa

cunoaşte că Ministerul Sănătăţii doreşte să promoveze o altă lege a spitalelor.

Dl.ec.George Pavelescu arată că amânarea termenului de intrare în

vigoare a legii spitalelor nu ascunde nesaplicarea acesteia; în prezent, Ministerul

Sănătăţii lucrează la procedura de aplicare, însă legea are 2 � 3 articole care

creează incompatibilităţi în aplicare, ceea ce înseamnă că, în anul 2004, după

discuţii cu iniţiatorii legii, Ministerul Sănătăţii va iniţia o ordonanţă de Guvern

de modificare a articolelor respective. Legea spitalelor este bună şi va rezolva

toate problemele existente, în prezent, în spitale ( clasificarea spitalelor,

acreditarea acestora, activitatea grupului de audit, salarizarea etc.)
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Prezentul proiect de lege, adoptat de Senat, este necesar a fi promovat,

deoarece în martie 2003 toate unităţile sanitare sau restructurat fie prin

reorganizare ( reducere, înfiinţare sau desfiinţare de secţii ), fie prin reducere de

paturi. Toate acestea au determinat Ministerul Sănătăţii să elaboreze Ordonanţa

de urgenţă a Guvernului nr. 48/2003 prin care s-au stabilit bugete fixe, pe

capitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli. La o zi după ce s-au semnat

contractele a apărut Legea spitalelor nr.270/2003. Bugetul pe anul 2003 se

termină peste 3 luni şi, în consecinţă, dacă nu se admite prorogarea termenului

până la 1 ianuarie 2004, se poate ajunge la dezechilibrarea bugetului pe  anul

2003.

Doamna dep.Iulia Pataki se declară mulţumită de răspuns, însă subliniază

că în situaţia în care Ministerul Sănătăţii solicită un al doilea termen de amânare

a aplicării Legii spitalelor, domnia sa va vota împotrivă.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune, iar comisia

votează , în unanimitate, adoptarea proiectului de lege în forma înaintată de

Senat.

La punctul 4 al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere şi avizare

proiectul Legii plantelor medicinale şi aromatice.

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

lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic privind producţia,

procesarea şi organizarea pieţei plantelor medicinale şi aromatice.

Proiectul de lege cuprinde prevederi privind stabilirea atribuţiilor ce revin

organismelor implicate în stabilirea Normelor tehnice de producere şi

comercializare a plantelor aromatice şi medicinale, în dezvoltarea şi punerea în

valoare a resurselor din acest domeniu şi în întocmirea Strategiei naţionale a

sectorului de plante aromatice şi medicinale.

De asemenea, proiectul de lege reglementează obligaţiile producătorilor

agricoli de plante medicinale şi aromate.
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Dl.ec.George Pavelescu arată că după reevaluarea proiectului de către

Senat , Ministerul Sănătăţii  consideră că acesta acoperă prin prevederile sale

toate aspectele referitor la producţia şi circulaţia plantelor medicinale fără

destinaţie terapeutică. În consecinţă, Ministerul Sănătăţii este de acord cu forma

adoptată de Senat, renunţând la introducerea în proiectul de lege a observaţiilor

înaintate comisiei prin adresa nr. MB 1877/6.08.2003.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru arată că prin proiectul de lege

Ministerul Sănătăţii are ca atribuţii elaborarea, împreună cu Ministerul

Agriculturii, Pădurii, Apelor şi Mediului a Normelor tehnice de producere şi

comercializare  a plantelor medicinale şi aromatice.

Supravegherea pe piaţă a produselor care au indicaţii terapeutice obţinute

prin procesarea acestor plante este realizată de către Direcţia Generală

Farmaceutică, Inspecţia de Farmacie, Aparatură Medicală din Ministerul

Sănătăţii şi inspectorii din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului .

Dl.dep.farm.Ion Burnei arată că proiectul de lege cuprinde prevederi

privind participarea Ministerului Sănătăţii la întocmirea Strategiei naţionale a

sectorului de plante medicinale şi aromatice care se aprobă prin hotărâre  de

Guvern.

Întrucât nu au fost formulate amendamente, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei supune la vot acordarea avizului favorabil.

Comisia a votat, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege ,

în forma prezentată de Senat.

La punctul 5 al ordinii de zi comisia a luat în discuţie amendamentele

Ministerului Sănătăţii la propunerea legislativă privind formarea profesională şi

pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor, trimise prin e-mail cu adresa nr.

MB 3419/18.09.2003.

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

amendamente convenite în urma discuţiilor purtate la sediul Camerei
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Deputaţilor şi al Ministerului Sănătăţii includ şi punctele de vedere aparţinând

Ministerului  Educaţiei , Cercetării şi Tineretului . Domnia sa pune în discuţie

aceste amendamente.

Astfel, la art.2 alin.(1) , ca şi în cuprinsul legii, domnia sa , pe baza

observaţiilor Ministerului  Educaţiei , Cercetării şi Tineretului , propune

înlocuirea sintagmei � Autoritatea Naţională pentru Coordonarea Învăţământului

Postuniversitar Medical şi Farmaceutic � cu sintagma �Centrul Naţional de

Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor , Farmaciştilor, altui Personal cu

Studii Superioare şi Asistenţilor Medicali, institute aflate în subordinea

Ministerului Sănătăţii .�

La art.2 propune un nou text ca alin.(2) : �Centrul Naţional de

Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmaciştilor, altui Personal cu

Studii Superioare şi Asistenţilor Medicali, în colaborare cu Ministerul Educaţiei,

Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Sănătăţii elaborează standarde de calitate

pentru acreditarea tuturor programelor de pregătire , precum şi  criterii de

acreditare/reacreditare a centrelor şi instituţiilor de pregătire postuniversitară.�

Domnia sa arată că aceste instituţii reprezintă organismul competent în

domeniu în conformitate cu recomandările Uniunii Europene a medicilor

specialişti.

Supuse la vot cele 2 amendamente au fost votate în unanimitate.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus ca art.4 să se  reformuleze astfel:

�Alin.(1) - Învăţământul postuniversitar medical, medico-dentar şi

farmaceutic uman se desfăşoară în instituţii de învăţământ superior cu profil

medical, medico-dentar şi farmaceutic uman acreditate, în alte instituţii

prevăzute de lege şi în unităţi sanitare  acreditate în acest scop de Ministerul

Sănătăţii cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.�

Această modificare este necesară  pentru a fi în concordanţă cu  actualele

reglementări privind organizarea învăţământului universitar şi postuniversitar

medical, în conformitate cu prevederile din Legea spitalelor nr.270/2003.
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Pentru conformitate cu Legea învăţământului a propus ca alin.(2) să se

reformuleze astfel:

�Alin.(2) - Planul de învăţământ pe baza căruia se desfăşoară

învăţământul postuniversitar medical, medico-dentar şi farmaceutic uman, este

elaborat de instituţiile de învăţământ superior cu avizul Ministerului  Educaţiei ,

Cercetării şi Tineretului  şi Ministerului Sănătăţii .�

Supuse la vot, cele 2 amendamente au fost votate în unanimitate .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus ca la art.6 să

se introducă un nou text, ca alin.(2) cu următorul conţinut:

�Alin.(2) - Formarea prin rezidenţiat implică participarea la totalitatea

activităţilor din domeniul de specializare, inclusiv în gărzi, desfăşurate în

unităţile sanitare în care rezidentul îşi efectuează pregătirea, astfel încât acesta să

consacre formării teoretice şi practice în specialitate toată activitatea sa

profesională pe întreaga durată a săptămânii de lucru şi respectiv a anului de

pregătire.�

De asemenea a propus reformularea art.7 astfel:

�Conţinutul şi durata rezidenţiatului se propun de către instituţiile de

învăţământ superior cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman, în

concordanţă cu normele Uniunii Europene şi se aprobă prin ordin al ministrului

sănătăţii, cu avizul colegiului  naţional profesional  respectiv .�

Aceste modificări sunt necesare deoarece definesc pregătirea de

specialitate de tip full- time prevăzută de DCEE nr.93/16 , anexa I.

Doamna dep.Constanţa Popa  propune reformularea art.8 alin.(2)

deoarece necesarul este stabilit de către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană

pe baza organigramelor unităţilor sanitare din subordine şi se aprobă de către

Ministerul Sănătăţii, care are obligaţia de a stabili anual numărul optim pe ţară

de medici rezidenţi şi specialişti. Domnia sa subliniază că acestea au fost

observaţiile Ministerului  Educaţiei, Cercetării şi Tineretului . În consecinţă,

acest alineat se reformulează astfel:
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�Alin.(2) - Numărul de locuri pentru admiterea în rezidenţiat este stabilit,

anual, de către Ministerul Sănătăţii, cu avizul Ministerului  Educaţiei , Cercetării

şi Tineretului , pe baza propunerilor direcţiilor de sănătate publică şi ale

ministerelor cu reţea sanitară proprie, potrivit estimării necesarului de medici

specialişti, medici dentişti specialişti şi farmacişti specialişti la nivel naţional

conform normativelor de personal .�

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus reformularea art.10 alin.(2), pentru a fi

în conformitate cu DCCE nr.93/16, astfel:

�Alin.(2) - Înscrierea la concursul de rezidenţiat se face pe baza diplomei

de licenţă  de medic , medic dentist sau farmacist , eliberată de o instituţie de

învăţământ superior acreditată sau a  diplomei echivalente, precum şi a

certificatului de sănătate prin care se atestă sănătatea fizică şi neuropsihică a

candidatului pentru exercitarea activităţii în domeniul de specializare pentru care

candidează.�

De asemenea, a propus eliminarea alin.(3), (4) şi (6), deoarece prevederile

cuprinse nu sunt de nivelul legii. Aceste prevederi pot fi incluse în regulamentul

de concurs care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii .

Supuse la vot cele 8 amendamente au fost votate în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus reformularea

art.11 astfel:

�Rezidenţiatul se structurează pe două etape:

a) etapa I, componenta teoretică, cu durata de 1 � 2 ani, în care

pregătirea rezidenţilor are loc sub supravegherea îndrumătorilor numai în clinici

universitare şi este normată ca activitate didactică la nivelul catedrelor de

învăţământ.

b) etapa a II-a, componenta practică, cu durata de 2 � 5 ani, în care

pregătirea rezidenţilor se poate desfăşura atât  în clinici universitare cât şi în
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unităţi sanitare şi farmaceutice publice sau private acreditate de Ministerul

Sănătăţii, în conformitate cu prevederile de la  art.4  alin.(1) .�

În acest fel textul privind îndeplinirea condiţiilor de pregătire teoretică şi

practică este în concordanţă cu DE 93/16.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , pentru

folosirea terminologiei consacrate, propune la art.18 înlocuirea cuvântului

�diplomă� cu �certificat�. Şi aceste amendamente sunt  adoptate de comisie.

De asemenea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  propune

eliminarea alin.(4) şi introducerea unui nou text ca alin.(4) formulat astfel:

� Alin.(4) - Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi care nu

promovează sau nu se prezintă la examenul de atestare a specializării în prima

sesiune, îl pot susţine în primii 2 ani de la încheierea pregătirii de specialitate, cu

excepţia unor cazuri justificate  conform legii.�

Este necesară această modificare întrucât cursurile postuniversitare

�forma rezidenţiat�  nu există nici în planurile de învăţămînt ale universităţilor

sau facultăţilor, nici în Programul  Naţional de Educaţie Medicală Continuă a

Colegiului Medicilor din Romania şi , prin urmare nu este necesară eliberarea

unei diplome de absolvire a acestor cursuri.

Absolvirea tuturor modulelor, specifice curriculum-ului pentru fiecare

specializare, este atestată de carnetul de rezidenţiat.

Ambele amendamente au fost votate în unanimitate.

Dl.dep.dr.Ion Luchian propune reformularea art.19,  în două alineate,

pentru a fi în conformitate cu reglementările Uniunii Europene a medicilor

specialişti privind libera circulaţie .

Recomandările emise de UEMS cuprind criterii foarte stricte de durată,

curriculum şi evaluare a pregătirii ca metodologie pentru echivalarea oricăror

studii postuniversitare în domeniul medical şi farmaceutic uman. Relevanţa

duratei de pregătire este incontestabilă.

Astfel, art.19 are următorul conţinut:
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�Art.19. �(1) Stagiile de specializare efectuate în afara României, cu

excepţia statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic

European (S.E.E.), se echivalează de către Ministerul Sănătăţii cu stagiul de

rezidenţiat prevăzut de legislaţia din România, dacă pentru specializarea

respectivă durata şi programele de studiu sunt echivalente. Certificatele de

medic, de medic dentist şi, respectiv, de farmacist specialist se obţin în acest caz

după promovarea examenului de specialitate în România.

(2) Specialitatea obţinută în ţările membre Uniunii Europene  şi ale

Spaţiului Economic European  este recunoscută de Ministerul Sănătăţii  după

avizul favorabil al Ministerului  Educaţiei, Cercetării şi Tineretului .�

Supus la vot, amendamentul a fost votat în unanimitate.

Dl.dep.farm.Ion Burnei a propus reformularea art.21 astfel:

�Art.21. � (1)  O altă specialitate se poate obţine:

a) în regim cu taxă pentru specialităţile care nu sunt înrudite şi pentru

cei care promovează concursul de rezidenţiat cu taxă;

b) în regim  fără taxă, pentru specialităţile înrudite şi pentru cei care

promovează concursul de rezidenţiat pe locurile fără taxă.

(2) Lista specialităţilor înrudite este parte integrantă a Nomenclatorului

specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice, supraspecializări şi

competenţe pentru reţeaua de asistenţă medicală care se aprobă  prin ordin al

ministrului sănătăţii.�

Domnia sa arată că a doua specialitate total diferită de prima specialitate,

reprezintă o opţiune personală şi poate să nu necesite un nou concurs. Există, în

prezent, un număr destul de mare de medici cu trei specialităţi şi care, s-ar putea

să nu se oprească aici.

Amendamentul este adoptat de comisie.

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

recomandările experţilor UE(TAIEX) a fost introducerea în programa de

pregătire de rezidenţiat a competenţelor şi supraspecializărilor, întrucât
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menţinerea acestora, în afara rezidenţiatului denotă pregătirea incompletă a

viitorilor specialişti.

In acest sens consideră că este suficientă enunţarea noţiunilor de

competenţă şi respectiv supraspecializare, fiind de preferat ca metodologia de

organizare şi dobândire a acestora, care poate suferi modificări, să se stabilească

prin ordin al ministrului sănătăţii.

În  sensul celor de mai sus, domnia sa propune ca din cuprinsul art.22

alin.(1) să se elimine următorul text : � Competenţele pot fi obţinute numai după

promovarea examenului de medic specialist, sau prin acest examen, în cazul

programelor ce se efectuează sub formă de module în cadrul rezidenţiatului.� De

asemenea alin.(2) care prevede obţinerea de anumite competenţe în timpul

rezidenţiatului să se  elimine.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  propune

introducerea a două noi texte ca alin.(3) şi (4) :

�Alin.(3) - Competenţele sau supraspecializările aferente fiecărei

specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice sunt stabilite de Ministerul

Sănătăţii şi sunt cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-

dentare şi farmaceutice supraspecializări şi competenţe pentru reţeaua de

asistenţă medicală. Durata şi conţinutul programelor de pregătire pentru

obţinerea de competenţe sau supraspecializări sunt aprobate de către Ministerul

Sănătăţii la propunerea instituţiilor de învăţământ superior cu profil medical,

medico-dentar şi farmaceutic uman acreditate.

Alin.(4) - Metodologia privind organizarea , precum si dobandirea  de

competenţe şi supraspecializări se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii.�

Totodată, propune eliminarea art.23 şi 24 deoarece prevederile acestora se

regăsesc în art.22.

Supuse la vot, amendamentele au fost adoptate.

Dl.dep.dr.Ion Luchian  a propus ca la art.27 alin.(2) şi (3) să se elimine

deoarece sunt prevăzute în articolele următoare. Pentru cuprinderea celor trei
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organizaţii profesionale distincte şi independente implicate în educaţia medicală

continuă a specialiştilor a propus reformularea art.28.

Astfel, art.28 care devine art.26 prin renumerotare are următorul conţinut:

 �Art.28.  � Metodologia de desfăşurare a programelor de educaţie

medicală continuă este stabilită de Centrul Naţional de Perfecţionare

Postuniversitară a Medicilor, Farmaciştilor, altui Personal cu Studii Superioare

şi Asistenţilor Medicali.

 Absolvirea  programelor de pregătire se certifică printr-un document unic,

eliberat de instituţia organizatoare, respectiv de Centrul Naţional de

Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmaciştilor, altui Personal cu

Studii Superioare şi Asistenţilor Medicali sau departamentul de învăţământ

postuniversitar al unei universităţi sau facultăţi de profil, acreditate .�

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune discuţiei

amendamentul Ministerului Sănătăţii privind eliminarea art.32 , art.33 , art.35 şi

art.36  din textul iniţial .

Motivarea se referă la faptul că unităţile sanitare în care se organizează

activităţi de învăţământ superior de profil medical şi farmaceutic uman sunt cele

stabilite prin Legea Spitalelor nr.270/2003, art.8, lit.h), i), j). De asemenea,

prevederile art.35 şi 36 nu sunt de competenţa legii.

Referitor la art.38 alin.(1) ( devenit  art.30 după renumerotare),

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  propune reformularea,

întrucât este necesar a se preciza criteriile în funcţie de care se stabilesc aceste

indemnizaţii.

Drepturile salariale pentru cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea

în spitale universitare, spitale clinice şi secţii clinice sunt stabilite potrivit art.45,

alin(2) din Legea nr.270/2003 (Legea spitalelor).

Astfel, art.38 alin.(1), devenit art.30 după renumerotare,  va avea

următorul cuprins:



16

�Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii cadre didactice, care îşi desfăşoară

activitatea în spitale clinice, spitale universitare şi secţii clinice ori în unităţile

asimilate acestora pot primi din partea unităţii sanitare  o indemnizaţie de 50%

din drepturile salariale cuvenite  gradului profesional, în care sunt confirmaţi

prin ordin al ministrului sănătăţii, pentru activitatea de asistenţă medicală,

medico-dentară şi respectiv farmaceutică, cu excepţia rezidenţilor.�

Deoarece medicii , medici dentişti şi farmaciştii primind atribuţii

suplimentare în pregătirea rezidenţilor trebuie să fie retribuiţi pentru această

activitate desfăşurată în afara activităţii de asistenţă medicală de bază,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus introducerea unui

nou text ca alin.(3) al art.38 , devenit art.30 după renumerotare, cu următorul

cuprins:

�Alin.(3) - Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii încadraţi în secţiile

clinice, care prin fişa postului, au stabilite atribuţii de pregătire a medicilor

rezidenţi, medicilor dentişti rezidenţi respectiv a farmaciştilor rezidenţi

beneficiază  din partea unitătii angajatoare de o indemnizaţie de 20% din

drepturile salariale cuvenite gradului profesional în care sunt confirmaţi prin

ordin al ministrului sănătăţii.�

Următorul amendament al Ministerului Sănătăţii prezentat de

dl.dep.farm.Ion Burnei se referă la eliminarea art.40 deoarece conţinutul

acestuia se regăseşte în art.1 alin.(2).

Amendamentul este votat în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă amendamentul

Ministerului Sănătăţii la art.42 ( devenit prin renumerotare art.33 ). Astfel,

având în vedere că unitatea sanitară organizează concursul de rezidenţiat cu

avizul direcţiei de sănătate publică şi al Ministerului Sănătăţii , nu sunt necesare

precizările de la alin.(3) şi (4) ale art.42.  Domnia sa propune eliminarea acestor

alineate. Amendamentul este adoptat de comisie.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  supune la vot, iar

comisia votează în unanimitate, propunerea legislativă privind formarea

profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor, cu

amendamentele aprobate care vor face obiectul raportului.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM


	PROCES VERBAL
	Recomandarile emise de UEMS cuprind criterii foarte stricte de durata, curriculum si evaluare a pregatirii ca metodologie pentru echivalarea oricaror studii postuniversitare în domeniul medical si farmaceutic uman. Relevanta duratei de pregatire este inc
	ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM


