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PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 27  şi  28.05.2003

La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi fiind absent motivat 1

deputat.

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei .

Comisia a adoptat , în unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi

completarea art.9 din Legea nr.74/1995 privind  exercitarea profesiunii de

medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din

România ( PL nr.553/2002).

2. Alte probleme privind activitatea curentă a comisiei.

Referindu-se la proiectul de lege aflat în discuţie la primul punct al ordinii

de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei reaminteşte că, în ziua

de 15.04.2003, Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat proiectul de Lege pentru

modificarea alin.(6) al art.9 din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii

de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din

România ( PL nr.228/2002), cu acelaşi obiect de reglementare.

Proiectul de lege supus dezbaterii vizează modificarea şi completarea art.9

din Legea nr.74/1995, modificată prin Legea nr.192/2000.
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În continuare, doamna dep.dr.Ana Florea  subliniază că, proiectul de lege

adoptat de Camera Deputaţilor a fost intens dezbătut de comisie şi, pentru

consecvenţă, este firesc să-şi păstreze punctul de vedere exprimat cu acea

ocazie.

Aceeaşi opinie este exprimată şi de către dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ,

vicepreşedintele comisiei care subliniază că Guvernul nu susţine adoptarea

acestei iniţiative legislative. În plus, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a

hotărât să avizeze negativ acest proiect de lege.

Dl.dep.Petre Naidin arată că, în situaţia în care Senatul va respinge,

pentru a doua oară, proiectul de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.9 din

Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România , această

respingere va rămâne definitivă. În aceste condiţii, dezbaterea proiectului de

lege , care a fost adoptat de către Senat, reprezintă o ocazie prin care comisia

să-şi poată impune punctul său de vedere referitor la prevederile alin.(6) al art.9

din Legea nr.74/1995.

Trebuie să fim consecvenţi privind hotărârile luate, subliniază

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei . Camera Deputaţilor a adoptat textul propus de către

comisie şi este firesc ca acesta să facă obiectul iniţiativei legislative în discuţie,

în forma aprobată.

În continuare, se trece la dezbaterea pe articole a proiectului de lege.

La propunerea doamnei dep.Constanţa Popa , având în vedere

modificările care pot apare, votul asupra titlului legii a fost amânat până la

finalizarea dezbaterilor.

Referindu-se la textul alin.(1) al art.9, doamna dep.dr.Ana Florea arată că

textul din Legea nr.74/1995, modificat prin Legea nr.192/2000, este mai bun

fiind corelat cu prevederile cuprinse în Legea privind sistemul public de pensii şi

alte drepturi de asigurări sociale nr.19/2000 . Domnia sa propune ca alin.(1) , din

proiectul de lege, să se elimine .
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Cu unanimitate de voturi , comisia a hotărât ca textul alin.(1) al art.9 să se

elimine.

Propunerea de desfiinţare a avizului Senatului universitar, al Colegiului

Medicilor din România şi a aprobărilor date de către Ministerul Sănătăţii şi

Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării , prevăzute la alin.(2), contravine

articolului 1 din Legea nr.74/1995, subliniază dl.dep.dr.Ludovic Abiţei . Domnia

sa propune ca alin.(2) al art.9 din proiectul de lege să se elimine.

Comisia a hotărât, în unanimitate, ca alin.(2) al art.9  din proiectul de lege,

să se elimine.

Referindu-se la alin.(3) al art.9 din proiectul de lege, doamna dep.Iulia

Pataki arată că acest text a rămas fără obiect ca urmare a eliminării prevederilor

de la alin.(1) şi (2) . În consecinţă, domnia sa propune eliminarea textului de la

alin.(3) al art.9 din proiectul de lege.

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât ca alin.(3) al art.9 din

proiectul de lege, să se elimine.

În continuare, dl.dep.farm.Ion Burnei sesizează că textul alin.(4) al art.9

din proiectul de lege, este acelaşi cu cel al alin.(3) al art.9 din Legea nr.74/1995

şi în consecinţă , aceste menţiuni nu mai au obiect. Domnia sa propune

eliminarea textului în discuţie.

Comisia a hotărât, în unanimitate, ca alin.(4) al art.9 din proiectul de lege

să se elimine.

Activitatea desfăşurată în spitalele clinice şi universitare şi institutele

clinice este reglementată prin recenta aprobată Lege a spitalelor, menţionează

doamna dep.dr.Ana Florea , referindu-se la prevederile alin.(5) al art.9 din

proiectul de lege. Reglementarea propusă la alin.(5) nu ţine seama de specificul

activităţilor desfăşurate în aceste unităţi sanitare de elită şi sunt discriminatorii,

mai subliniază domnia sa. Astfel, se impune eliminarea textului alin.(5) al art.9

din proiectul de lege .
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Doamna dep.Constanţa Popa nu este de acord cu eliminarea prevederilor

de la alin.(5) al art.9 deoarece, în opinia domniei sale, este necesară o întinerire a

cadrelor de conducere din spitale.

Cu 12 voturi pentru şi 1 împotrivă, textul alin.(5) al art.9 a fost eliminat.

Referindu-se la textul alin.(6) al art.9 din proiectul de lege,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că prevederile

alin.(6) al art.9 din proiectul de lege şi adoptat de către Camera Deputaţilor, sunt

mai clare, au un caracter reparatoriu şi sunt corelate cu prevederile cuprinse în

Legea nr.192/2000 de modificare şi completare a art.9 din Legea nr.74/1995

privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Colegiului Medicilor din România , precum şi cu cele din Legea privind

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale nr.19/2000.

Astfel, medicii deţinuţi sau internaţi din motive politice, aflaţi în situaţiile

prevăzute la art.1 alin.(1) şi (2) din Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea

unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată

cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori

constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

pot fi menţinuţi, la cerere, în activitatea profesională, pe baza certificatului anual

de sănătate, până la împlinirea vârstei de 65 de ani femeile şi 70 de ani bărbaţii.

Menţinerea în activitate după îndeplinirea acestor vârste se face numai cu

acordul angajatorului şi al Colegiului Medicilor din România . Această măsură

se aplică şi medicilor care, din motive politice, au fost obligaţi să îşi întrerupă

studiile o anumită perioadă, obţinându-şi licenţa cu întârziere, ori celor care au

fost împiedicaţi să îşi reia activitatea profesională.

Ca urmare, domnia sa propune ca acest amendament să facă obiectul

alin.(6) al art.9 din proiectul de lege aflat în discuţie.

Aceeaşi opinie este exprimată şi susţinută şi de către dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan , vicepreşedintele comisiei , dl.dep.dr.Ludovic Abiţei , doamna

dep.dr.Ana Florea şi doamna dep.Constanţa Popa.
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Îm urma votului, acest amendament a fost aprobat în unanimitate.

În continuare, doamna dep.Iulia Pataki arată că, în condiţiile aprobării

acestui amendament, textul alin.(7) al art.9 din proiectul de lege a rămas fără

obiect. În consecinţă, domnia sa propune ca alin.(7) al art.9 să se elimine.

Comisia a hotărât, în unanimitate, ca alin.(7) al art.9 să se elimine.

Revenind asupra  titlului legii, doamna dep.dr.Ana Florea  propune

reformularea în �Lege pentru modificarea alin.(6) al art.9 din Legea nr.74/1995

privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Colegiului Medicilor din România �, ca urmare a eliminării textelor de la

alin.(1) � (5) şi (7) din proiectul de lege. Acest text coincide cu titlul proiectului

de lege care a fost aprobat de către Camera Deputaţilor în şedinţa din

15.04.2003.

Comisia a aprobat eliminarea alin.(7) al art.9 din proiectul de lege , în

unanimitate.

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât,

cu 12 voturi pentru şi 1 vot împotrivă, să înainteze spre dezbatere şi adoptare

Plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege pentru modificarea art.9 din

Legea nr.74/1995  privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România ( PL

nr.553/2002),  cu amendamentele care vor face obiectul raportului comisiei.

La punctul 2 al ordinii de zi , doamna dep.dr.Ana Florea a informat

comisia cu privire la vizita la Praga a delegaţiei Comisiei pentru sănătate şi

familie a Camerei Deputaţilor , care a avut loc la invitaţia comisiei similare a

Parlamentului Ceh, în perioada 22 � 25.05.2003.

Republica Cehă are o populaţie de 10,5 milioane locuitori dintre care 4,6

milioane o reprezintă populaţia activă. Salariul minim pe economie este de

aproximativ 200 euro.  În Republica Cehă se acordă o atenţie deosebită sănătăţii

populaţiei şi, ca dovadă, în anul 2002, pentru sănătate au fost alocate fonduri

care au reprezentat 7,2 � 7,3 % din PIB. Contribuţia pentru asigurările de
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sănătate este de 13,5 % din venitul realizat din care, 4,5% o plăteşte salariatul şi

9 % angajatorul. Întreaga populaţie este asigurată din punct de vedere medical şi

pentru categoriile defavorizate ( elevi, studenţi, şomeri.etc.) serviciile medicale

sunt plătite de către stat.

Casa Centrală de Asigurări de Sănătate din Cehia este instituţie publică şi

autonomă şi dispune de un buget aprobat de Parlament şi controlat de Curtea de

Conturi.

Sumele din contribuţii sunt colectate,  într-un fond distinct , de către

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. Aceste sume sunt gestionate,

autonom, de către Casa Centrală de Asigurări de Sănătate. Programele de

sănătate sunt finanţate din fondurile de asigurări de sănătate.

În afară de Casa Centrală, în Cehia, funcţionează filiale ale acesteia ,

înfiinţate pe bresle, dintre care , în prezent, unele au dat faliment.

Casele de asigurări încheie contracte cu furnizorii de servicii medicale :

unităţi sanitare cu paturi, ambulatorii şi medicii privaţi.

Toate serviciile medicale sunt plătite integral cu excepţia serviciilor

stomatologice care sunt plătite la un nivel �standard�. În privinţa serviciilor

farmaceutice, în fiecare grupă de medicamente este prevăzut cel puţin unul care

este  gratuit.

Şi în Republica Cehă au fost desfiinţate unele spitale dar, această

procedură  a avut în vedere criterii clare şi obiective, s-a efectuat gradual şi după

mecanisme manageriale şi sociale de restructurare,  bine puse la punct.

Membrii delegaţiei au apreciat ospitalitatea parlamentarilor cehi şi

consideră acest schimb de experienţă drept un succes pe calea colaborării dintre

cele două state prietene.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM


	PROCES VERBAL

