
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                Nr. 28/662/ 20 noiembrie 2002   

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de 19 şi 20.11.2002   

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

19.11.2002  între orele 15,00 � 19,00,  iar în ziua de 20.11.2002 între orele 9,00

� 14,00,  având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.111/1996  privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor

nucleare  (PL 549/2002).

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2002 cu privire la rectificarea

bugetului de stat pe anul 2002.

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2002 cu privire la rectificarea

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002.

4. Dezbateri asupra textului art.26 din proiectul Legii drepturilor

pacientului, text retrimis la comisie în vederea întocmirii unui raport

suplimentar.
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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.

La primul punct al ordinii de zi , au fost reluate dezbaterile în vederea

avizării proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1996

privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei a subliniat faptul

că proiectul de lege menţionează expres măsurile privind protecţia muncii şi a

sănătăţii personalului Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor

Nucleare, precum şi prevederi privind acordarea sporurilor şi încadrarea în

condiţii deosebite de muncă, problemă care a rămas în discuţie la anterioara

şedinţă a comisiei.

De asemenea, modificarea şi completarea Legii nr.111/1996

reprezintă un obiectiv în programul guvernamental de armonizare legislativă în

concordanţă cu legislaţia Comunităţii Europene.

În aceste condiţii, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în

unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor

nucleare, în forma înaintată de către Senat.

În continuare, la punctul al doilea al ordinii de zi ,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a arătat că, prin proiectul de

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2002 cu

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002, se evidenţiază o diminuare

a creditelor externe în valoare de 290 miliarde lei, sumă care a fost transferată

pentru plata drepturilor acordate persoanelor cu handicap, potrivit legii.

Totodată, bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate se

majorează , atât la venituri cât şi la cheltuieli, cu suma de 300 miliarde de lei,
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sumă care este total insuficientă pentru acoperirea datoriilor spitalelor la plata

serviciilor medicale şi medicamentelor.

Domnia sa a subliniat că, în perioada 1999 � 2002, bugetul Fondului  de

asigurări sociale de sănătate a înregistrat, în permanenţă, mari excedente, care au

fost redirecţionate şi deturnate de la scopul pentru care au fost colectate,

asigurarea sănătăţii populaţiei. Numai din creanţe s-au obţinut 20.000 miliarde

lei care nu au fost înregistrate şi folosite de sistemul sanitar. Acest fapt s-a

datorat lipsei unui cadru legislativ care să reglementeze autonomia financiară

reală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a principiului simetriei

venituri egale cu  cheltuieli prin care banii colectaţi de la asiguraţi să se întoarcă,

în totalitate, la aceştia prin furnizarea de servicii medicale şi medicamente.

În luna septembrie 2002 casele de asigurări de sănătate înregistrau

datorii la serviciile medicale şi medicamente în sumă de 12.944,1 miliarde lei. În

urma rectificării bugetului de stat pe anul 2002, ca urmare a adoptării

Ordonanţei Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe

anul 2002, s-a aprobat o majorare a cheltuielilor pentru servicii medicale şi

medicamente de 500 miliarde lei, sumă total insuficientă pentru achitarea

acestor datorii cu toate că, la acel moment, comisia a solicitat prin avizul său o

majorare a cheltuielilor cu 4.206,2 miliarde lei.

În  condiţiile de austeritate ale sistemului sanitar, în prezent, se manifestă

cu pregnanţă un blocaj financiar, ca rezultat al marilor datorii înregistrate de

către spitale la plata  serviciilor medicale, medicamentelor şi materialelor

sanitare.

În consecinţă, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus

ca amendament suplimentarea veniturilor cu 9.939,0 miliarde lei şi a

cheltuielilor la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate cu suma de

11.870,0 miliarde de lei care reprezintă o condiţie esenţială a supravieţuirii

sistemului sanitar din România şi un act reparatoriu faţă de asiguraţi.
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Sursa de finanţare a acestei majorări trebuie să o reprezinte colectarea

integrală a sumelor la Fondul asigurărilor sociale de sănătate conform

posibilităţilor şi propunerilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  ,

înregistrarea şi folosirea creanţelor şi redistribuirea excedentului la Capitolul

�Cheltuieli pentru servicii medicale şi medicamente�.

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

să avizeze favorabil proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 144/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002,

secţiunea pentru sănătate, numai cu condiţia adoptării de către Plenul Camerei

Deputaţilor, a amendamentului prezentat şi care face obiectul avizului comisiei.

În acest sens, la propunerea dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  comisia a hotărât ca

la viitoarea şedinţă a comisiei să fie invitaţi, pentru audieri, doamna dr.Daniela

Bartoş, ministrul sănătăţii şi familiei şi conducerea Casei Naţionale de Asigurări

de Sănătate .

În continuare, la punctul al treilea al ordinii de zi Comisia pentru sănătate

şi familie a hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil, în sfera de competenţă,

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

145/2002 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul

2002.

La punctul al patrulea al ordinii de zi , comisia a trecut la reexaminarea

art.34 din proiectul Legii drepturilor pacientului, text retrimis la comisie ca

urmare a hotărârii Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de 6.11.2002.

Discuţiile purtate au vizat asigurarea dreptului femeii la viaţă, în condiţiile

în care sarcina reprezintă un pericol iminent pentru viaţa mamei, în strânsă

corelare cu drepturile fundamentale ale omului, privitoare la libera opţiune a

femeii de a avea sau nu copii.
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În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate,

că �dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un

factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.�  Acest amendament va face

obiectul raportului suplimentar al comisiei.

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

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

PREŞEDINTE,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM


