
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                          Nr. 28/440/ 12 iunie 2002

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 11 şi 12.06.2002   

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

11.06.2002, între orele 14,00 � 18,00  şi în ziua de 12.06.2002 între orele 9,00 �

14,00, având următoarea ordine de zi:

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice( procedură de

urgenţă).

2. Dezbateri asupra propunerii legislative privind Legea spitalelor

( PL 699/2001).

3. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind organizarea,

funcţionarea şi finanţarea spitalelor.

4. Dezbateri asupra propunerii legislative privind Legea spitalelor

( PL 625/2002).

5. Dezbateri asupra propunerii legislative privind formarea

profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi famaciştilor.

6. Continuarea dezbaterilor  asupra proiectului Legii drepturilor

pacientului.

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.
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La lucrările comisiei a participat doamna dr.Daniela Bartoş, ministrul

sănătăţii şi familiei, iar ca invitaţi: domnul sen.prof.dr.Sorin Oprescu,

vicepreşedinte al Comisiei pentru sănătate, ecologie , tineret şi sport din Senat,

domnul dr.Radu Deac, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi Familiei precum

şi reprezentanţi ai Uniunii Generale a Industriaşilor din România, ai Uniunii

Naţionale a Asociaţiei Stomatologilor şi ai Federaţiilor Sindicatelor Sanitare.

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

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.178/2000 privind produsele

cosmetice.

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

modificările propuse în prezentul proiect de lege se asigură îmbunătăţirea

cadrului legal de ansamblu prin transpunerea în totalitate a Directivei

76/768/EEC, care are ca obiectiv principal protejarea sănătăţii şi securităţii

consumatorilor şi asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.178/2000

privind produsele cosmetice aduce o serie de îmbunătăţiri referitoare la:

- introducerea controlului realizat pe piaţă, al produselor cosmetice,

ca principiu de stabilire a calităţii şi valabilităţii produselor cosmetice, în

beneficiul şi pentru protecţia consumatorului;

- stabilirea responsabilităţii producătorului asupra produsului

cosmetic;

- reglementarea sistemului de notificare ca un demers administrativ

şi nu un instrument birocratic de control;

- încurajarea liberei circulaţii a mărfurilor;

- asigurarea punerii în concordanţă a termenilor utilizaţi în Legea

nr.178/2000 privind produsele cosmetice cu cei utilizaţi în reglementările

Uniunii Europene.
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În urma dezbaterilor care au avut loc, comisia a hotărât, în unanimitate,

adoptarea proiectului de lege cu un amendament care se referă la accesul

organelor de control abilitate la toate informaţiile privind produsele cosmetice.

În continuare, comisia a luat în dezbatere cele 2 propuneri legislative

privind Legea spitalelor ( PL 699/2001 şi PL 625/2002) şi proiectul de Lege

privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor ( PL nr.103/2002),

înscrise pe ordinea de zi la punctele 2, 3 şi 4.

În prima parte a lucrărilor asupra Legii spitalelor, au participat la audieri,

în calitate de invitaţi reprezentaţi ai Uniunii Generale a Industriaşilor din

România şi ai federaţiilor sindicatelor sanitare:

- doamna dr.Nicoleta Manu � reprezentant al Uniunii Generale a

Industriaşilor din România;

- doamna dr.Ecaterina Ionescu � secretar general al Uniunii Naţionale a

Asociaţilor Stomatologice;

- domnul Adrian Bârea � vicepreşedinte al Sindicatului SANITAS;

- domnul Vladimir Ifrim � preşedinte al Federaţiei Sindicatelor Caselor

de Asigurări de Sănătate;

- domnul dr.Victor Zota � reprezentant al Confederaţiei Sindicatelor

Democratice din România.

În partea a doua a lucrărilor, în conformitate cu art.51 şi 53 din

Regulamentul Camerei Deputaţilor au participat doamna dep.dr.Danilea Bartoş,

ministrul sănătăţii şi familiei şi membru al comisiei, dl.sen.prof.dr.Sorin

Oprescu, vicepreşedinte al Comisiei pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport din

Senat şi coiniţiator al propunerii legislative nr.699/2002 şi dl.dr.Radu Deac,

secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi Familiei .
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În cadrul audierilor anterioare şi prezente invitaţii au ridicat următoarele

probleme, a căror sinteză este următoarea:

- Medicii sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare pentru mall

praxis , acestea acoperind prejudiciile cauzate pacienţilor din culpă medicală; în

cazul în care asigurarea nu acoperă valoarea prejudiciului în temeiul dispoziţiilor

Codului Civil pacienţii se pot îndrepta împotriva medicului şi a spitalului. În

baza celor afirmate mai sus, se propune eliminarea din textul legii a prevederilor

privind răspunderea spitalului pentru culpa medicală.

- Datorită implicaţiilor medicale şi economice ce decurg din

activitatea spitalelor este necesar ca în textul legii definirea şi clasificarea

acestora să se facă cu mai multă claritate.

- De asemenea, este necesară stabilirea unui cuantum de finanţare

diferit între clinicile universitare şi celelalte unităţi spitaliceşti. Referitor la

spitalele private se apreciază că legea trebuie să trateze, în mod unitar, spitalele

de stat şi private, creând, în acest mod , cadrul legal pentru funcţionarea

spitalelor private. Având în vedere că actul medical este prestat în folosul

pacienţilor este imperios necesar ca în cuprinsul legii să se  menţioneze

obligativitatea spitalelor de a  raporta Ministerului Sănătăţii şi Familiei

statisticile medicale pe baza cărora se întocmeşte politica de sănătate.

- Legea trebuie să cuprindă prevederi clare privind stabilirea cadrului

general al acreditării, precum şi scopul acesteia, iar  condiţiile efectuării acesteia

şi criteriile de acreditare să se stabilească prin alte acte normative.

- În continuare se apreciază că , asemănător reglementărilor europene

în domeniul muncii , legea trebuie să conţină prevederi privind dreptul

salariaţilor din spitale de a realiza venituri suplimentare în cuantum negociat cu

conducerea spitalului şi  în limitele disponibilului existent, în funcţie de aportul

personal la beneficiile unităţii.

- Pentru a asigura unitatea în luarea deciziilor şi aplicarea acestora

este recomandat ca directorul general al spitalului să fie şi membru al
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Comitetului Director. În ceea ce priveşte organele de conducere a spitalelor s-a

considerat că în componenţa Adunării reprezentanţilor trebuie să intre atât

directorul financiar-contabil cât şi directorul administrativ  care de regulă nu au

studii medicale sau farmaceutice.

- În opinia reprezentanţilor sindicatelor sanitare, pentru a asigura

transparenţă în activitatea atât a Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

cât şi a spitalelor este necesar ca în componenţa comisiei şi a organelor de

conducere să intre şi reprezentanţi ai Ordinului Asistenţilor Medicali din

România , respectiv a sindicatelor sanitare reprezentative la nivel de ramură. De

asemenea, elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei

Naţionale de Acreditare a Spitalelor şi a spitalelor să se facă cu consultarea

sindicatelor.

- Pentru a putea sprijini procesul de restructurare sanitară se

apreciază că este necesar ca în comisia paritară, care are atribuţii în procedura de

concesionare sau de vânzare a spitalelor, să intre şi reprezentanţi ai federaţiilor

sindicale sanitare reprezentative la nivel de sector.

În urma dezbaterilor generale , care s-au desfăşurat pe parcursul a mai

multor şedinţe,   s-au desprins următoarele principii care trebuie să stea la baza

definitivării Legii spitalelor:

- Pentru a avea stabilitate şi pentru a nu fi supusă influenţelor factorilor

politici, Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor trebuie să funcţioneze ca o

instituţie autonomă, de drept public, sub controlul Parlamentului, iar membrii

acesteia să fie numiţi de către Comisiile de sănătate a Parlamentului. În prezent,

acelaşi mod de funcţionare se regăseşte la Comisia Naţională de Acreditare a

Învăţământului Superior, iar rezultatele obţinute sunt foarte bune. Se subliniază

faptul că acelaşi tratament trebuie aplicat şi Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate care, pentru a deveni autonomă, trebuie să fie sub controlul

Parlamentului.
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- Principiul de autonomie se reflectă şi în componenţa acestei comisii

care cuprinde reprezentanţi din toate organismele implicate în sistemul sanitar şi

în plus un reprezentant al Parlamentului; pe perioada mandatului, aceste

persoane nu pot ocupa funcţii de conducere în sistemul sanitar.

- În susţinerea principiului de autonomie, finanţarea Comisiei

Naţionale de Acreditare a Spitalelor trebuie să se facă din venituri proprii

obţinute, în principal, din taxele de acreditare suportate de către spitale din

fondurile realizate prin derularea contractelor de prestări servicii medicale

încheiate cu casele de asigurări de sănătate.

- Un alt principiu important se referă la acreditarea şi reacreditarea

spitalelor care se acordă de către Comisia Naţionale de Acreditare a Spitalelor

numai dacă acestea funcţionează la standardele stabilite privind acordarea

serviciilor medicale garantând, în acest mod, calitatea serviciilor de sănătate.

- În condiţiile în care procesul legislativ de emitere a unei legi este

destul de lung, se apreciază că este necesară tratarea, în această lege, în paralel, a

spitalelor publice şi private, deoarece ambele tipuri de spitale trebuie să

funcţioneze după aceleaşi reguli. În acest sens, este necesar ca stabilirea

organelor de conducere ale spitalelor publice şi private să se facă asemănător cu

modelul întâlnit în învăţământul superior. Se va acorda o atenţie desoebită

modalităţii de înfiinţare a spitalelor private, a parteneriatului cu spitalul public, a

colaborării dintre cele 2 categorii de unităţi medicale în vederea consultului

interclinic, precum şi rolului pe care îl are Ministerul Sănătăţii şi Familiei în

stabilirea normelor medico-sanitare de funcţionare a spitalelor private.

- Pentru o asistenţă medicală cuprinzătoare şi de calitate este nevoie

de un sistem integrat spital public-spital privat.

- În continuare se apreciază că legea trebuie să reglementeze

libertatea de contractare, atât a spitalelor publice cât şi a celor private cu casele

de asigurări de sănătate publice şi private. De asemenea este necesar să se

asigure cadrul legal prin care medicii să poată fi angajaţi în mai multe spitale şi
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unităţi medicale, cu respectarea independenţei programului de lucru efectuat în

cadrul fiecărei unităţi distincte.

În finalul audierilor şi a dezbaterilor generale dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele comisiei , mulţumind invitaţilor pentru aprecierea făcută

privind modul cum a fost abordată problematica din propunerile legislative şi

din proiectul de lege , arată că legea finală trebuie să fie rezultatul examinării cu

toată atenţia, a celor 3 iniţiative legislative şi a propunerilor făcute de invitaţii la

audieri,  fără a se asuma paternitatea actului normativ.

În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole, a celor 3 iniţiative

legislative în discuţie .

Continuarea dezbaterilor asupra celor 3 iniţiative legislative se va relua, la

viitoarea şedinţă a comisiei.

Dezbaterile asupra punctelor 5 şi 6 din ordinea de zi au fost amânate, de

asemenea, pentru viitoarea şedinţă a comisiei.

La lucrările comisiei au participat 14 deputaţi, neînregistrându-se nici o

absenţă.

PREŞEDINTE,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM


