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Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                               Nr. 28/292/ 11 iulie 2003

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din perioada 7  -  10.07.2003

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 7.07.2003  între orele 10,30 � 16,00, în ziua de
8.07.2003 între orele 9,30 � 14,30, în ziua de 9.07.2003 între orele 9,30 �
16,00,  iar în ziua de 10.07.2003 între orele 9,00 � 13,00  , având următoarea
ordine de zi:

1. Reexaminarea propunerii legislative privind formarea
profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor  ( PL
nr.160/2002).

2. Dezbateri asupra propunerii legislative privind controlul
surselor de apă din mediul rural ( PL 517/2002).

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea
Memorandumului de  finanţare  între Guvernul României şi Comisia
Europeană privind  asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare  pentru măsura
�Reabilitarea staţiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de  canalizare şi a
reţelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul  Buzău, judeţul Buzău,
România�, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002  şi la Bucureşti, la 31
martie 2003  ( PL nr.391/2003) .

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru  ratificarea
Memorandumului de finanţare  între Guvernul României şi Comisia
Europeană referitor la  asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare ( ISPA)  pentru
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măsura �Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare
şi a staţiei de epurare din Piatra Neamţ�, judeţul Neamţ - România, semnat la
Bruxelles la 10 decembrie 2002, şi la Bucureşti, la 31 martie 2003  ( PL
nr.387/2003) .

5. Audieri privind sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea
Ifrim, preşedintele comisiei , supunând la vot ordinea de zi, care a fost
aprobată în unanimitate.

La primul punct al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,
preşedintele comisiei a arătat că Ministerul Sănătăţii a înaintat o serie de
propuneri prin adresa nr.DB 554/22.01.2003 care vizează îmbunătăţirea
propunerii legislative privind formarea profesională şi pregătirea continuă a
medicilor şi farmaciştilor şi care necesită examinarea în cadrul comisiei. De
asemenea, Ministerul Educaţiei , Cercetării şi Tineretului a solicitat să
participe la aceste dezbateri, cu propuneri pe care le va înainta comisiei, fapt
cu care comisia a fost de acord.

Având în vedere cele menţionate şi în urma discuţiilor care au
avut loc, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să
solicite Plenului Camerei Deputaţilor retrimiterea la comisie a propunerii
legislative în vederea examinării acestor propuneri şi întocmirea unui raport
de înlocuire.

În urma examinării propunerilor înaintate de către Ministerul
Sănătăţii şi a discuţiilor care au urmat, comisia a aprobat, în unanimitate, o
serie de amendamente care vor face obiectul raportului de înlocuire.

Astfel, pentru armonizarea cu prevederile Uniunii Europene,
rezidenţiatul, care este forma de învăţământ  postuniversitar în medicină,
stomatologie şi farmacie şi care permite obţinerea specialităţii medicale şi
farmaceutice, se desfăşoară pe o perioadă cuprinsă între 3 şi 7 ani, în funcţie
de specialitatea respectivă.

Pentru a fi cuprinşi şi rezidenţii în stomatologie şi farmacie, s-a
prevăzut ca aceştia să participe la activităţile specifice în clinici, unităţi
stomatologice sau în farmacii, după caz, sau în secţiile în care îşi desfăşoară
pregătirea de specialitate, sub îndrumarea directă a coordonatorilor din
instituţiile de învăţământ sau din unităţile sanitare.

De asemenea, Ministerul Sănătăţii a propus şi comisia a aprobat
completarea celor cinci grupe de specialităţi, cu a şasea, respectiv grupa de
medicină de familie, specialitate care a fost omisă anterior. Tematica de
concurs are un trunchi comun pentru grupele de specialităţi medicale,
chirurgicale, medicină de familie, paraclinice şi de laborator şi se aprobă
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prin ordin al ministrului sănătăţii , la propunerea comisiei centrale pentru
concursul de rezidenţiat.

Pentru a soluţiona şi situaţia cetăţenilor străini, care se
specializează în România şi încep pregătirea de specialitate la date diferite,
la propunerea Ministerului Sănătăţii , comisia a hotărât ca examenul de
rezidenţiat să nu se mai organizeze anual, ci la data stabilită de către
Ministerul Sănătăţii . După promovarea examenului de rezidenţiat,
rezidenţilor li se eliberează de către Ministerul Sănătăţii un certificat de
medic specialist, medic dentist specialist sau, după caz, farmacist specialist.

Specialitatea obţinută în străinătate este recunoscută de către
Ministerul Sănătăţii , dacă corespunde standardelor naţionale de pregătire şi
examinare sau reglementărilor în materie aprobate de Uniunea Europeană .

Pentru acoperirea tuturor competenţelor medicale, inclusiv
pentru cele care nu există catedre de învăţământ ( acupunctura, homeopatia,
ecografia, etc.), cursurile postuniversitare pentru dobândirea de competenţe
şi supraspecializări sunt organizate de instituţiile de învăţământ superior şi
de către unităţile sanitare acreditate şi aprobate prin ordin al ministrului
sănătăţii . Examenul pentru obţinerea de competenţe şi supraspecializări este
organizat de către Ministerul Sănătăţii , care eliberează şi certificatele
respective.

Prevederile referitoare la echivalarea în rezidenţiat a perioadei
încadrării ca medic de medicină generală, stomatolog, farmacist, pentru
specialităţile de medicină de familie, stomatologie generală, farmacie
generală şi medicină de urgenţă au fost eliminate, la propunerea Ministerului
Sănătăţii , deoarece nu sunt de nivelul legii.

Pentru a veni în sprijinul instituţiilor de învăţământ medical şi
farmaceutic şi pentru înlăturarea eventualelor confuzii, spaţiile de
învăţământ şi dotările din unităţile clinice sunt folosite de instituţiile de
învăţământ medical publice, cu titlu gratuit. Instituţiile de învăţământ
medical private pot folosi  spaţiile şi dotările unităţilor sanitare publice pe
bază de contract, conform metodologiei elaborate de către Ministerul
Sănătăţii .

La punctul 2 al ordinii de zi, s-a constatat cu surprindere că,
deşi comisia şi-a exprimat ferm nemulţumirea faţă de activitatea Inspecţiei
Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii condusă de doamna
inspector şef dr.Lili Pasat, direct răspunzătoare de întârzierea cu peste 10
luni a elaborării Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi
monitorizarea calităţii apei potabile, aceste norme nu au fost emise şi
publicate nici până în prezent.
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  În consecinţă, comisia a hotărât, în unanimitate, să acorde un
ultim termen până la data de 1 septembrie 2003 şi totodată să solicite, în
scris, Ministerului Sănătăţii luarea unor măsuri administrative pentru
nerespectarea, repetată, a termenelor convenite pentru elaborarea acestor
norme. După expirarea acestui termen, comisia va trece la examinarea şi
aprobarea propunerii legislative. De asemenea, comisia a hotărât să ceară
sancţionarea doamnei inspector şef dr.Lili Pasat deoarece se dovedeşte
incapabilă de a face faţă funcţiei deosebit de importante pe care o deţine.

La punctul 3 şi 4 al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere şi
avizare proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare
între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară
nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-
Aderare pentru măsura �Reabilitarea staţiei de tratare a apelor uzate, a
sistemului de canalizare şi a reţelei de alimentare cu apă potabilă în
municipiul Buzău, judeţul Buzău, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002
şi la Bucureşti, la 31 martie 2003 (P.L.nr.391/2003), respectiv proiectul de
lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare între Guvernul
României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă
acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru
măsura �Reabilitarea staţiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de
canalizare, a reţelei de alimentare cu apă potabilă şi a staţiei de epurare din
Piatra Neamţ (P.L.nr.387/2003).

Aşa după cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele
comisiei, în perioada 2000-2006, prin intermediul instrumentului financiar
de pre-aderare ISPA, România beneficiază anual de aproximativ 240
milioane euro, pentru reabilitarea infrastructurii de mediu şi transport, în
conformitate cu obiectivele Parteneriatului pentru Aderare şi cu prevederile
legislaţiei comunitare în domeniu.

Având în vedere rolul important şi obiectivele specifice ale
acestui program de asistenţă financiară nerambursabilă,  România a demarat
procesul de derulare a programului ISPA prin elaborarea Strategiei naţionale
ISPA în domeniul mediului şi, respectiv, în domeniul transporturilor, pe
baza prevederilor comunitare şi a documentelor fundamentale care definesc
cadrul relaţiilor dintre România şi Uniunea Europeană, precum Parteneriatul
pentru Aderare şi Programul Naţional de Aderare a României la Uniunea
Europeană.

În cadrul procesului de derulare a Programului ISPA, în
perioada 2001-2002 s-au înregistrat progrese importante atât în ceea ce
priveşte demararea efectivă a proiectelor aprobate de Comitetul de Gestiune
ISPA cât şi consolidarea sistemului instituţional creat pentru implementarea
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programului ISPA în  România şi definirea priorităţilor strategice pentru
perioada 2002-2006.

În  cadrul Programului ISPA, partea comunitară şi partea
română au semnat Memorandumul de finanţare între Comisia Europeană şi
Guvernul României privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată
prin Instrumentul pentru Politici structurale de Pre-Aderare.

Ambele  proiecte sunt structurate pe 10 articole şi 6 anexe care
se referă la prevederi financiare privind implementarea ISPA, prevederi
privind eligibilitatea cheltuielilor pentru măsurile finanţate prin ISPA,
modelul de cerere de plată, acordul privind cerinţele minime de control
financiar, acordul cu privire la neregulile şi la recuperarea sumelor încasate
eronat prin ISPA şi cerinţe privind informarea şi publicitatea.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, în unanimitate avizarea
favorabilă a celor 2 proiecte de lege, în forma prezentată de Guvern.

Dezbaterile asupra punctului 5 al ordinii  de zi au fost amânate.
La lucrările comisiei au participat 15 deputaţi.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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