
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/547/ 18 septembrie 2002   

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din ziua de  18.09.2002   

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

18.09.2002  între orele 9,00 � 14,30  având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea şi

completarea Legii protecţiei mediului nr.137/1995.

2. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 699/2001).

3. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind

organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor.

4. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 625/2002).

5. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de

interes judeţean şi local.

6. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii drepturilor

pacientului.
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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.

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

Legea privind protecţia mediului nr.137/1995, republicată, cu modificările

ulterioare, este instrumentul legislativ prin care se reglementează întreaga

activitate de protecţie a mediului din România. Legea stabileşte cadrul general

de organizare şi funcţionare a sistemului instituit în scopul prevenirii poluării,

asigurării protecţiei mediului, monitorizării activităţilor cu impact asupra

mediului, aplicării şi eficientizării măsurilor impuse.

Necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de România prin

Parteneriatul de aderare la Uniunea Europeană a impus modificarea Legii

protecţiei mediului nr.137/1995. În contextul procesului de armonizare

legislativă cu legislaţia de protecţie a mediului din Uniunea Europeană  a

rezultat necesitatea modificării Legii protecţiei mediului nr.137/1995 mai ales

din perspectiva armonizării cu Directiva 85/337/EEC modificată prin Directiva

97/11/EC  ( Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte asupra

mediului şi a Directivei 2001/42/EC privind evaluarea efectelor anumitor

planuri şi programe asupra mediului pe care Statele Membre trebuie să o

implementeze înainte de iulie 2004 ( Directiva SEA), precum şi a actelor

comunitare ce reglementează probleme specifice de mediu. Directivele

menţionate sunt de dată recentă şi foarte recentă, ceea ce impune modificarea

Legii protecţiei mediului adoptată în anul 1995.

Prezentul proiect de lege doreşte să asigure o viziune globală asupra

protecţiei mediului în concordanţă cu acquis-ul comunitar, oferind posibilitatea

armonizării totale cu acesta, prin elaborarea legilor speciale şi actelor normative

subsecvenţe în aplicarea prevederilor generale.

În acest context, deşi Legea protecţiei mediului nr.137/1995 şi Ordinul

ministrului nr.125/1996 reglementau până acum în România evaluarea
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impactului asupra mediului, cu formularea alternativelor la activitatea propusă,

ele nu mai asigură în momentul actual un instrument eficient pentru prevenirea

şi îmbunătăţirea calităţii mediului la nivel naţional, nefiind în concordanţă cu

standardele internaţionale privind Environmental Impact Assessment �

evaluarea impactului asupra mediului � invocate ori de câte ori se discută, de

exemplu, finanţarea proiectelor în cadrul ISPA şi SAPARD.

Proiectul de modificare a Legii protecţiei mediului nr.137/1995 are în

vedere îmbunătăţiri esenţiale prin introducerea principiului prevenirii şi

controlului integrat al poluării, ca principiu de bază pentru autorizarea

instalaţiilor industriale şi pune bazele autorizaţiei integrate, conform Directivei

96/61/EC privind prevenirea şi controlul integrat al poluării ( Directiva IPPC).

De asemenea, se introduce, la nivel de principiu, sistemul de management

şi evaluare a performanţelor de mediu şi sistemul de atribuire a etichetelor

ecologice, prin participarea voluntară a întreprinderilor, conform

Regulamentului Consiliului nr.1836/93 privind participarea voluntară a

companiilor din sectorul industrial la sistemul de management şi evaluarea

performanţelor de mediu. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului

este obligatorie nu numai pentru proiecte şi activităţi, ci şi pentru unele planuri

şi programe, conform Directivei SEA.

Proiectul de lege asigură cadrul necesar elaborării actelor normative în

scopul armonizării legislaţiei româneşti cu cea a UE din domeniul protecţiei

mediului, pe sectoare specifice, cum ar fi cele la care se referă Directiva

nr.67/548/EEC privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor

chimice periculoase, Directiva nr.76/769/EEC privind restricţionarea

introducerii pe piaţă a anumitor substanţe şi preparate periculoase, Regulamentul

nr.793/93 privind evaluarea şi controlului riscului chimicalelor periculoase

pentru sănătatea umană şi mediu, Regulamentul nr.2455/92/EEC privind

exportul şi importul anumitor substanţe chimice periculoase.
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Prin modificările propuse se îmbunătăţeşte cadrul legal de ansamblu care

va permite transpunerea în totalitate a directivelor din sectorul �legislaţiei

orizontale� al acquis-ului comunitar de mediu, respectiv a Directivei EIA,

Directivei SEA şi Directivei 90/313/EEC privind liberul acces al publicului la

informaţia de mediu şi asigură baza legală pentru elaborarea actelor normative

ulterioare, la nivel  de Hotărâre a Guvernului sau ordin al ministrului, ca piese

unitare care contribuie astfel la elaborarea unei legislaţii flexibile şi

nefragmentate, cu posibilitatea reactualizării lor ori de câte ori apare o

modificare a acquis-ului comunitar.

Această lege va putea să soluţioneze favorabil situaţia gravă cu care se

confruntă populaţia unor zone, precum populaţia municipiului Baia Mare,

populaţie care este expusă de mult timp şi cu grave implicaţii asupra sănătăţii la

noxele emanate de Romplumb SA.

Asupra proiectului de lege nu au fost făcute intervenţii şi în aceste

condiţii, comisia a hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2002 pentru

modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr.137/1995, în forma

propusă de către Senat.

La punctele 2, 3 şi 4 din ordinea de zi, Comisia pentru sănătate şi familie

a procedat la continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 699/2001), proiectului de Lege privind organizarea,

funcţionarea şi finanţarea spitalelor şi asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 625/2002), care au  obiect comun  de reglementare.

Discuţiile s-au reluat de la art.12 din propunerea legislativă privind Legea

spitalelor ( PL 699/2001) privind organele de conducere ale spitalelor.

În urma dezbaterilor care au avut loc asupra acestui articol s-au desprins

două principale puncte de vedere.

Primul punct de vedere a fost susţinut de către dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele comisiei , în numele iniţiatorilor propunerii legislative
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privind Legea spitalelor ( PL 699/2001) şi se  fundamentează pe faptul că

activitatea din spital reprezintă un tot unitar, pornind de la  regulile de bună

practică medicală şi până la aspectele de ordin financiar.

La conducerea spitalelor universitare, judeţene, municipale şi de ineters

regional trebuie să se găsească cei mai buni dintre specialişti. Pentru realizarea

acestui deziderat şi pentru respectarea principiului descentralizării şi autonomiei,

fiecare comunitate medicală din cadrul acestor spitale ( cadre universitare,

medici, farmacişti şi asistenţi medicali) trebuie să numească delegaţi în adunarea

reprezentanţilor.

Adunarea reprezentanţilor alege, prin vot secret, directorul general şi

comitetul director, pentru un mandat de 4 ani, aceştia fiind confirmaţi prin

decizia direcţiei de sănătate publică teritorială sau prin ordin al ministrului

sănătăţii şi familiei , în funcţie de subordonarea spitalului.

Acest sistem care şi-a dovedit în timp fiabilitatea, este preluat prin

analogie cu modelul universitar şi conferă organelor de conducere mai multă

credibilitate şi stabilitate.

Pentru spitalele orăşeneşti şi comunale, conducerea este asigurată de către

un comitet director care este numit prin concurs de către direcţia de sănătate

publică teritorială, componenţa fiind stabilită în funcţie de specificul şi mărimea

unităţii sanitare respective.

Cel de-al doilea punct de vedere a fost susţinut de către reprezentantul

Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi opiniază pentru numirea membrilor

consiliului de administraţie al spitalului de către direcţia de sănătate publică

teritorială sau, după caz, de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei , respectiv

ministerul sau instituţia centrală cu reţea sanitară proprie, la propunerea

comunităţilor medicale respective. Autoritatea de sănătate publică centrală sau

locală trebuie să aleagă între 2 � 3 candidaţi propuşi de consiliul de administraţie

pentru funcţia de director general.
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Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru un mandat de 4

ani.

Directorul general este şi preşedintele consiliului de administraţie. Acesta

trebuie să deţină calificare în managementul sanitar şi să funcţioneze cu normă

întreagă.

Din prima variantă s-a propus de către reprezentantul Ministerului

Sănătăţii şi Familiei să se preia, ca parte a conducerii operative, comitetul

director.

Pentru eficientizarea dezbaterilor, comisia a hotărât în unanimitate ca

Ministerul Sănătăţii şi Familiei să susţină, în scris, până la viitoarea şedinţă,

propunerile formulate.

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

pentru viitoarea şedinţă a comisiei.

Din numărul total al membrilor comisiei ( 14 ) a absentat motivat doamna

deputat dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD )  şi dl.dep.Dan Ionescu

(Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM   


