
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie       Nr. 28/ 385/ 7 octombrie  2004

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de  5, 6  şi  7.10.2004

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a

desfăşurat lucrările în ziua de 5.10.2004 între orele 14,00 – 18,30 ,  în

ziua de 6.10.2004 între orele 9,00 – 14,00 şi în ziua de 7.10.2004 între

orele 9,00 – 12,00,  având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

194/2002 privind regimul străinilor în România ( PLX 584/2004).

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi

activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar ( PLX 585/2004).

3. Dezbaterea , în fond, a  proiectului de Lege pentru

modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea

traficului şi consumului ilicit de droguri  ( raport comun cu Comisia

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru

ecologic)( PLX 555/2004).

4. Reexaminarea raportului asupra proiectului de Lege pentru

modificarea şi completarea Legii nr.300/2002 privind regimul juridic al

precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor ( PLX 549/2004).
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5. Reexaminarea raportului asupra proiectului de Lege pentru

modificarea şi completarea Legii nr.139/1995 a Societăţii Naţionale de

Cruce Roşie din România ( PLX 569/2004).

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 comisia a procedat la exmainarea,

în vederea avizării a proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind

regimul străinilor în România ( PLX 584/2004), adoptat de către Senat în

şedinţa din 23 septembrie 2004.

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind

regimul străinilor în România, aprobată cu modificări şi completări prin

Legea nr.357/2003, republicată, s-a asigurat implementarea în legislaţia

românească a aquis-ului european în domeniul migraţiei, instituindu-se

astfel, un cadru normativ modern, democratic şi eficient de control al

exercitării dreptului la liberă circulaţie a străinilor pe teritoriul României.

Procesul actual de revizuire a legislaţiei europene, determinat de

dinamica fenomenului migraţionist la nivel internaţional, pe de o parte,

precum şi de redimensionarea preocupărilor în domeniul exercitării

dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii

Europene , în spaţiul comunitar, determină iniţierea unor demersuri

corespunzătoare pe plan intern, având ca scop adaptarea permanentă a

acestui cadru normativ, în raport cu preocupările instituţiilor comunitare

astfel încât momentul aderării României la Uniunea Europeană să nu se

ridice nici un fel de probleme sub aspectul compatibilizării mecanismelor

de control al migraţiei, existente la nivelul ţării noastre cu cele existente
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la nivelul celorlalte state  europene. Un asemenea proces de adaptare

trebuie dezvoltat, în principal, pe două coordonate, respectiv armonizarea

legislaţiei naţionale cu cea europeană, precum şi identificarea unor soluţii

noi la problemele generate de specificul evoluţiei fenomenului

migraţionist în interiorul graniţelor României.

Prezentul proiect de lege urmăreşte, pe de o parte, eliminarea unor

disfuncţionalităţi identificate în aplicarea actualului cadru normativ şi

eficientizarea lui în raport cu necesităţile de reglementare, iar pe de altă

parte, armonizarea cu următoarele reglementări europene în domeniul

migraţiei : Directiva Consiliului 2001/40/EC din 28 mai 2001 privind

recunoaşterea mutuală a deciziilor de expulzare a cetăţenilor statelor terţe,

Directiva Consiliului 2001/110/EC din 25 noiembrie 2003 privind

asistenţa în cazurile de tranzit în vederea returnării pe calea aerului,

Regulamentul Consiliului ( CE ) nr.415/2003 din 27 februarie 2003

privind eliberarea vizelor la graniţă, inclusiv eliberarea acestui tip de viză

marinarilor aflaţi în tranzit, Directiva Consiliului 2003/86/CE din 22

septembrie 2003 privind dreptul la reîntregire familială, Directiva

Consiliului 2003/109/CE cu privire la statutul cetăţenilor ţărilor terţe care

sunt rezidenţi pe termen lung şi Convenţia de punere în aplicare a

Acrodului Schengen din 14 iunie 1985 între Guvernele statelor din

Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii

Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune.

Din aceste considerente, Comisia pentru sănătate şi familie a

hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de Lege pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

194/2002 privind regimul străinilor în România ( PLX 584/2004), în

forma adoptată de către Senat.

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie
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a procedat la examinarea proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de

cercetare medicală în sectorul sanitar ( PLX 585/2004), adoptat de către

Senat în şedinţa din 27 septembrie 2004.

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei , formarea în profesiile de medic, medic dentist şi farmacist ca şi

exercitarea acestor profesii în concordanţă cu prevederile directivelor

sectoriale în materie, încă din perioada de preaderare, reprezintă

principalul dezierat în vederea accesului la libera circulaţie în Uniunea

Europeană a acestor categorii profesionale.

Prezentul proiect de lege vine să completeze noul cadru legislativ

în domeniul exercitării profesiilor amintite prin desfiinţarea stagiaturii de

un an, ca modalitate neconformă cu dobândirea dreptului de liberă

practică în profesie, începând cu promoţia 2005 de absolvenţi licenţiaţi ai

facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie şi acordarea

dreptului de liberă practică în profesiile de medic dentist şi farmacist

odată cu promovarea examenului de licenţă.

Începând cu promoţia 2005, absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de

medicină dobândesc dreptul de liberă practică în profesie odată cu

promovarea examenului de medic specialist.

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei , în conformitate cu prevederile Uniunii Europene în materie,

absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină trebuie să respecte

pregătirea asistată pe durata a 3 ani.

Astfel, candidaţii care la concursul de rezidenţiat obţin punctaj de

promovare, dar nu se clasifică în limita numărului de locuri publicate la

grupa de specialităţi la care au participat, vor fi confirmaţi la cerere ca

rezidenţi medicină de familie, Ministerul Sănătăţii urmând să asigure
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numărul de  locuri necesare confirmării ca rezidenţi medicină de familie.

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a

hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de Lege pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi

activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar ( PLX 585/2004) cu

amendamentul mai sus prezentat.

La punctul trei al ordinii de zi comisia a procedat la examinarea, în

fond, a  proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii

nr.143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

( PLX 555/2004), în vederea întocmirii unui raport comun cu Comisia

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.

Aşa după cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei , consumul de droguri reprezintă , în primul rând, o problemă de

sănătate.  În condiţiile actuale, în care numărul infracţiunilor la regimul

drogurilor a crescut de aproape trei ori în primul semestru al anului 2004

faţă de nivelul anului 2000, iar numărul consumatorilor rezultat din

sondaje a ajuns la cifre alarmante, se impune pefecţionarea cadrului

legislativ creat prin Legea nr.143/2000.

Având ca scop reconsiderarea poziţiei faţă de consumatorii de

droguri, în sensul tratării acestora ca victime şi nu infractori, prezentul

proiect de act normativ propune, în principal, modificarea definiţiei unor

unor termeni utilizaţi în legislaţia internă şi completarea acestora,

nuanţarea sancţiunii aplicate consumatorului în funcţie de categoria de

risc din care face parte drogul şi introducerea unor atribuţii specifice

Agenţiei Naţionale Antidrog.

În urma dezbaterilor care au urmat, precum şi a punctului de vedere

exprimat de către Ministerul Sănătăţii şi al Agenţiei Naţionale Antidrog,
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Comisia pentru sănătate şi familie a stabilit că programele terapeutice

reprezintă exclusiv  atributul Ministerului Sănătăţii . Indiferent de sursa

de finanţare, aceste programe sunt elaborate şi/sau aprobate de către

Ministerul Sănătăţii .

Astfel, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate,

ca stabilirea programului terapeutic individualizat să se facă numai de

către  Ministerul Sănătăţii , prin structurile sale specializate.

Centrului de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog îi revine

sarcina de a stabili serviciile sociale necesare , pe baza evaluărilor

medicale, psihologice şi sociale, în conformitate cu criteriile prevăzute în

regulamentul de aplicare al legii.

De asemenea, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în

unanimitate, ca programele terapeutice să fie elaborate de către Ministerul

Sănătăţii şi să se desfăşoare în  centrele stabilite în acest scop, cu regim

deschis sau închis, publice sau private.

Programele psihologice şi sociale se elaborează de către Agenţia

Naţională Antidrog în colaborare, după caz, cu Ministerul Sănătăţii ,

Ministerul Muncii , Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Justiţiei

şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Cheltuielile ocazionate de aplicarea programului terapeutic

individualizat sunt suportate de către casele de asigurări de sănătate din

Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile

medicale furnizate de unităţi/cabinete medicale, pe bază de contract.

Cheltuielile ocazionate de efectuarea evaluării consumatorului şi de

derularea programelor psihologice şi sociale sunt suportate de la bugetul

prin bugetul Agenţiei Naţionale Antidrog de stat şi, în funcţie de

posibilităţile materiale, de către persoana în cauză, de familie sau de un

organism privat, în condiţiile stabilite printr-un ordin comun al

ministrului sănătăţii şi al ministrului finanţelor publice.
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În funcţie de posibilităţile materiale, persoana în cauză, familia

acesteia sau organismele private pot suporta parţial sau integral

contravaloarea cheltuielilor ocazionate de participarea la programele

psihologice şi sociale, la tarifele şi în condiţiile stabilite prin decizie a

preşedintelui Ageniei Naţionale Antidrog, cu avizul ministerelor

interesate.

De asemenea, datele personale ale consumatorilor dependenţi de

consumul de droguri, incluşi în programul terapeutic, beneficiază de

confidenţialitate, conform normelor în vigoare.

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a

hotărât, în unanimitate, să înainteze aceste amendamente Comisiei pentru

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, în

vederea elaborării raportului comun.

La punctul patru al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie

a procedat la reexaminarea proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.300/2002 privind regimul juridic al precursorilor

folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor ( PLX 549/2004) în vederea

elaborării unui raport de înlocuire.

În urma examinării punctului de vedere exprimat de Ministerul

Sănătăţii şi Agenţia Naţională Antidrog şi a dezbaterilor care au urmat,

comisia a constatat că pentru alinierea la prevederile Regulametnului

nr.273/2004/CEE, este necesar să se opereze unele modificări şi

completări ale textelor cuprinse în proiectul de lege.

Astfel, pentru farmacii, inclusiv farmaciile veterinare, autorizaţia

pentru operaţiuni cu pcursori se acordă o dată cu eliberarea autorizaţiei de

funcţionare.

Operaţiunile de comerţ cu precursori în şi din statele membre ale

Uniunii Europene sunt asimilate comerţului intern şi se desfăşoară în
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aceleaşi condiţii , de la data integrării României în Comunitatea

Europeană.

De asemenea, Comisia pentru sănătate şi familie a mai constatat că,

introducerea Agenţiei Naţionale Antidrog ca intermediar în procesul

raportării, va întârzia transmiterea datelor respective către Organul

Internaţional.

În consecinţă, comisia a hotărât că Ministerul Sănătăţii  are

obligaţia să raporteze către Organul Internaţional de Conmtrol al

Drogurilor de la Viena situaţiile statistice trimestriale şi anuale pentru

substanţele clasificate ca precursori. O copie a acestui raport se va

transmite Agenţiei Naţionale Antidrog.

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a

hotărât, în unanimitate, să înainteze spre dezbatere şi adoptare Plenului

Camerei Deputaţilor proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea

Legii nr.300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la

fabricarea ilicită a drogurilor ( PLX 549/2004) cu amendamentele care

vor face obiectul raportului de înlocuire.

La punctul cinci al ordinii de zi Comisia pentru sănătate şi familie a

procedat la examinarea, în vederea întocmirii unui raport de înlocuire a

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.139/1995

a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România ( PLX 569/2004).

În urma examinării avizului Comisiei pentru buget, finanţe şi

bănci, precum şi a dezbaterilor care au urmat, comisia a hotărât să

propună o serie de amendamente de modificări şi completări a proiectului

de lege.

Astfel, s-a hotărât ca toate instituţiile de cultură, de divertisment  şi

organizaţiile sportive să fie obligate să perceapă un timbru al Crucii Roşii

pentru fiecare bilet vândut pentru evenimente culturale, sportive şi
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divertisment, reprezentând un procent de 0,3 % care se va adăuga la

preţul de vânzare.

De asemenea, comisia a mai constatat că perceperea unui procent

de 0,5 % din asigurarea auto obligatorie ar reprezenta o schimbare a

caracterului de primă de asigurare plătită pentru  cumpărarea unei

acoperiri , precum şi o alterare a caracterului concurenţial al pieţei

asigurărilor.

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în

unanimitate, să supună Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi

adoptare proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii

nr.139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România ( PLX

569/2004) cu amendamentele care or face obiectul raportului de înlocuire.

La lucrările comisiei au participat 15 deputaţi, fiind absent motivat

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM


