
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                Nr. 28/591/ 17 octombrie 2002   

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de 15,16  şi 17.10.2002   

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

15.10.2002  între orele 14,00 � 18,00 , în ziua de 16.10.2002 între orele 9,00 �

14,00 , iar în ziua de 17.10.2002 între orele 9,00 � 12,30,  având următoarea

ordine de zi:

1. Dezbateri asupra propunerii legislative privind acordarea gratuită a

medicamentelor pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 � 12 luni

( PL nr.156/2002).

2. Continuarea dezbaterilor  asupra  propunerii legislative privind

exercitarea profesiunii de biochimist, biolog, chimist, înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Colegiului Naţional al Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din

sistemul sanitar din România ( PL nr.314/2002).

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.

În analiza stării de  sănătate a populaţiei a unei ţări, a subliniat

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , un indicator deosebit de

important îl reprezintă mortalitatea infantilă, indicator care este utilizat, ca bază

de comparaţie, în stabilirea nivelului de trai al unei populaţii.
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Analizele comparative ale Fondului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru

Populaţie ( The State of World Population, 2001) evidenţiază, pentru România,

o rată a mortalităţii infantile de 22 de decese 0 � 1 an la 1.000 de născuţi vii. În

contextul în care rata medie a mortalităţii infantile  în Europa este de 9 0/00 , iar

în Eurpa de Est de 15 0/00, Românai ocupă, în cadrul unui tragic clasament locul

2, după Albania care are o rată de 25 0/00 .

Obiectivele generale ale strategiei în domeniul sănătăţii copiilor 0 � 1 an

elaborate de către Guvern, cuprind şi îmbunătăţirea cadrului legislativ existent

pentru protecţia sănătăţii a acestei grupe de vârstă.

Punerea în practică a prevederilor conform cărora este obligatorie

acordarea medicamentelor, în mod gratuit, pentru copii în vârstă de 0 � 12 luni,

fără limite cantitative şi valorice, va contribui cu siguranţă la reducerea ratei

mortalităţii infantile  care, în prezent, situează România pe un loc nemeritat în

cadrul ţărilor europene. De asemenea, a mai subliniat dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele comisiei , din cauza deficienţelor care se manifestă în

finanţarea sistemului sanitar, în prezent, multe dintre reţetele gratuite pentru

copiii 0 � 1 an nu sunt onorate.

Având în vedere cele prezentate, Comisia pentru sănătate şi familie a

aprobat, în unanimitate, adoptarea propunerii legislative cu amendamente care

vor face obiectul raportului comisiei.

La punctul al doilea al ordinii de zi , comisia a trecut la continuarea

dezbaterilor asupra propunerii legislative privind exercitarea profesiunii de

biochimist, biolog, chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului

Naţional al Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din sistemul sanitar din

România.

Comisia a hotărât ca această organizaţie profesională, neguvernamentală,

apolitică, nonprofit şi cu personalitate juridică, să se înfiinţeze, organizeze şi



3

funcţioneze sub titulatura de  Colegiul Biochimiştilor, Biologilor, Chimiştilor

din sistemul sanitar din România.

De asemenea, specializarea acestei categorii de personal superior sanitar

se va realiza prin programe cu conţinut  şi durată specifice, conform cerinţelor

prevăzute în documentele Uniunii Europene, în instituţii de învăţământ superior

medical. Specializarea se efectuează teoretic prin cursuri şi practică, în

laboratoarele medicale, fără plată, pe o durată de 4 ani. Specializarea se

finalizează prin examen, cu obţinerea diplomei de specialitate. Sunt exceptaţi de

la aceste prevederi biochimiştii, biologii şi chimiştii acreditaţi, care au o

vechime de cel puţin 5 ani în domeniul sanitar, la data intrării în vigoare a legii.

În continuare, comisia a stabilit ca activitatea biochimistului, biologului

şi chimistului în sistemul sanitar trebuie să se desfăşoare fie individual, fie în

cadrul unor colective mixte. În cadrul acestei activităţi reglementate, aceste

categorii de personal superior medical colaborează cu medicul, care are rolul de

coordonator al echipei medicale, precum şi cu ceilalţi membrii ai colectivului

contribuind astfel la asigurarea calităţii actului medical.

În privinţa atribuţiilor pe care le are Colegiul Biochimiştilor, Biologilor,

Chimiştilor din sistemul sanitar, au mai fost reglementate următoarele:

- colaborarea cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Colegiul

Medicilor din România, la elaborarea şi monitorizarea programelor de formare,

specializare şi perfecţionare a pregătirii profesionale teoretice şi practice;

- avizarea, împreună cu Colegiul Medicilor din România, a

autorizaţiei de instalare a laboratoarelor particulare de profil;

- colaborarea, alături de instituţiile sanitare centrale şi teritoriale, în

vederea asigurării, atât în unităţile sanitare publice cât şi în cele private, a

calităţii actului medical.

Membrii Colegiului Biochimiştilor, Biologilor, Chimiştilor din sectorul

sanitar din  sectorul sanitar din România vor fi înregistraţi în registrul unic al
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biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar, care se păstrează la

sediul acestei organizaţii profesionale medicale.

De asemenea, comisia a  stabilit care sunt organele de conducere ale

Colegiului Biochimiştilor, Biologilor, Chimiştilor din sistemul sanitar din

România la nivel naţional, judeţean precum şi al municipiului Bucureşti, modul

de alegere şi de funcţionare al acestora.

Organele de conducere ale Colegiului Biochimiştilor, Biologilor,

Chimiştilor din sistemul sanitar din România sunt adunarea generală, consiliul

naţional sau judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi biroul consiliului.

Între sesiunile consiliului naţional, Colegiul Biochimiştilor, Biologilor,

Chimiştilor din sistemul sanitar din România este coordonat de către biroul

executiv. Biroul executiv este alcătuit dintr-un preşedinte, 3 vicepreşedinţi, un

secretar şi din 2 membri aleşi, prin vot secret, de către membrii  consiliului

naţional.

Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar  sunt incompatibile cu

funcţiile corespunzătoare dintr-un  sindicat profesional.

Un ultim amendament al comisiei vizează persoanele care practică

profesiunea de biochimist, biolog, chimist şi nu au de drept această calitate.

Această faptă constituie infracţiune şi se pedepseşte conform art.281 Cod Penal.

În finalul dezbaterilor la acest ultim punct al ordinii de zi , Comisia pentru

sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, adoptarea propunerii legislative

privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog, chimist, înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Colegiului Biochimiştilor, Biologilor, Chimiştilor

din sistemul sanitar din România, cu amendamentele prezentate, care vor face

obiectul raportului comisiei.

Referindu-se la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2003, cu care

comisia a fost sesizată pentru avizare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei a arătat că, la proiectarea veniturilor la Fondul de asigurări sociale de

sănătate pe anul 2003, nu s-au avut în vedere marile datorii pe care le



5

înregistrează casele de asigurări de sănătate la servicii medicale şi medicamente

până la data de 31 decembrie 2002 şi care se ridică la aproximativ

12.000 miliarde lei. Această sumă nu poate fi recuperată din veniturile estimate

pentru anul 2002.

În acest sens, Comisia pentru sănătate şi familie a examinat această

situaţie gravă din sistemul sanitar şi a înaintat un amendament, cu ocazia

rectificării bugetului de stat pe anul 2002, privind majorarea veniturilor

Fondului de asigurări sociale de sănătate cu suma de 3.483 miliarde lei,

reducerea excedentului cu 766,7 miliarde lei şi suplimentarea cheltuielilor cu

suma de 4.206,2 miliarde lei, din care 3.921,5 miliarde lei pentru cheltuieli cu

servicii medicale şi medicamente şi 284,7 miliarde lei pentru cheltuieli de

administrare a fondului.

Deoarece acest amendament a fost respins , domnia sa va propune, cu

ocazia dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2003,

suplimentarea veniturilor Fondului de asigurări sociale de sănătate cu suma de

12.000 miliarde lei, pentru ca aceste datorii să fie stinse. Doamna dep.dr.Ana

Florea propune ca sursă de finanţare pentru acoperirea daotriilor spitalelor din

2002  excedentul Fondului de asigurări sociale de sănătate din anul 2002,

precum şi sumele provenite din excedentele anilor anteriori, la acest fond

deoarece este firesc ca toţi banii colectaţi pentru sănătate să se întoarcă în

sistemul de sănătate.

De asemenea, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a mai

subliniat că sunt necesare sume suplimentare de la bugetul de stat pentru

susţinerea activităţilor privind prevenţia şi pentru derularea programelor

naţionale de sănătate, mai ales pentru programul comunitar de sănătate publică

privind prevenirea şi monitorizarea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei

şi prevenirea, supravegherea şi controlul epidemiologic al bolilor transmisibile şi

anume: bolile cu transmitere sexuală, tuberculoza şi HIV/SIDA .
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Aceste discuţii vor fi reluate la viitoarea şedinţă a comisiei care va avea ca

obiect dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2003 şi

proiectului Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2003.

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

dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,

DEP.ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM


