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S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din perioada 28 iulie  -  31 iulie 2003

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a

desfăşurat lucrările în ziua de 28.07.2003  între orele 10,30 � 16,00, în ziua de

29.07.2003 între orele 9,30 � 14,30, în ziua de 30.07.2003 între orele 9,30 �

16,00,  iar în ziua de 31.07.2003 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 .

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor între Ministerul Sănătăţii şi

Fondul Global de combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea

a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei,

semnate la Geneva la 6 iunie 2003.

3. Reexaminarea propunerii legislative pentru modificarea şi

completarea Legii nr.145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate ( PL 334/1998).
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4. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 155/1999 pentru modificarea art.101 din Legea

asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997 ( PL 419/1999).

5. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru completarea Legii

nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate ( PL 195/2001).

6. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi

completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997 ( PL 267/2001).

7. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi

completarea Legii nr.145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate ( PL 701/2001).

8. Dezbateri asupra propunerii legislative privind asigurările sociale

de sănătate ( PL 709/2001).

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 Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitată a Medicilor,

Farmaciştilor, altui Personal cu studii superioare şi Asistenţilor Medicali care

vizează îmbunătăţirea propunerii legislative privind formarea profesională şi

pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor şi care necesită examinarea în

cadrul comisiei.

Având în vedere cele menţionate şi în urma discuţiilor care au avut

loc, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, examinarea

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.
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Având în vedere necesităţile moderne privind formarea şi

dezvoltarea profesională a specialiştilor din sectorul sanitar precum şi

prevederile Uniunii Europene şi a Asociaţiei Medicilor Specialişti a Uniunii

Europene, comisia a hotărât în unanimitate înfiinţarea Autorităţii Naţionale

pentru Coordonarea Învăţământului Postuniversitar Medical şi Farmaceutic

Uman, cu sediul în Bucureşti prin reorganizarea Centrului Naţional de

Perfecţionare Postuniversitată a Medicilor, Farmaciştilor, altui Personal cu studii

superioare şi Asistenţilor Medicali. De asemenea, comisia a prevăzut atribuţiile

Autorităţii Naţionale pentru Coordonarea Învăţământului Postuniversitar

Medical şi Farmaceutic Uman precum şi modul de finanţare. Toate acestea vor

fi prevăzute detaliat în raportul de înlocuire.

Tot 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 2 şi 7 ani, în funcţie de

specialitatea respectivă, având în vedere că specializarea în farmacie este de 2

ani în Uniunea Europeană.

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 prin ordin al

ministrului sănătăţii , la propunerea comisiei centrale pentru concursul de

rezidenţiat. Având în vedere că obţinerea unei alte specializări în afara celei de
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bază este o opţiune personală, comisia a considerat că nu este nevoie de

susţinerea unui nou examen de rezidenţiat pentru intrarea în pregătirea de

specialitate ci doar de completarea programelor de pregătire şi de achitarea unei

taxe care va fi stabilită unitar de către Ministerul Sănătăţii la propunerea

instituţiilor organizatoare.

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 la finalul pregătirii prin 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 şi Autorităţii Naţionale pentru Coordonarea

Învăţământului Postuniversitar Medical şi Farmaceutic Uman  care eliberează şi

certificatele respective.

Pe baza propunerilor Ministerului Sănătăţii, comisia a aprobat

reglementări privind înfiinţarea secţiilor clinice de învăţământ medical şi

farmaceutic precum şi a modului de numire al şefilor de secţie sau al şefilor de

laborator.

Prevederile referitoare la echivalarea în rezidenţiat a perioadei
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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, comisia a luat în dezbatere Proiectul

de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2003

pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Fondul Global de

combatere a SIDA, tuberculozei şi malariei privind acordarea a două credite

nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la

Geneva la 6 iunie 2003, care a fost trimis comisiei pentru examinare în

procedură de urgenţă.

Dl.dep.prof.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, arată că în anul

2002, România a depus la Fondul Global proiecte pentru combaterea HIV/SIDA

şi TBC care au fost aprobate în februarie 2003, acordându-se României două

credite nerambursabile pe o perioadă de 2 ani în valoare totală de 38,67 milioane

USD. În şedinţa de Guvern din 5 iunie 2003 au fost aprobate printr-un

memorandum condiţiile solicitate de Fondul Global de combatere a SIDA,

tuberculozei şi malariei pentru acordarea acestei finanţări , ulterior ministrul

sănătăţii şi familiei semnând cu Fondul Global cele două acorduri de finanţare

nerambursabilă. Conform Legii nr.4/1991, Guvernul trebuie să ratifice în regim

de urgenţă aceste acorduri de finanţare nerambursabilă respectiv de 21,801

milioane USD pentru HIV/SIDA şi de 16,870 milioane USD pentru tuberculoză.
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Având în vedere cele expuse precum şi Avizul Consiliului

Legislativ şi Avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei

Deputaţilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie, au hotărât, în

unanimitate, aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator.

Punctele 3-8 de pe ordinea de zi nu au fost dezbătute şi comisia a

decis amânarea lor pentru a fi discutate împreună cu propunerea legislativă

privind asigurările sociale de sănătate care se află în dezbatere la Comisia pentru

sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului, deoarece, toate au acelaşi obiect

de reglementare.

La lucrările comisiei au participat 15 deputaţi.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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