
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                Nr. 28/393/ 25  septembrie 2003

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de  23, 24  şi 25.09.2003

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat

lucrările în ziua de 23.09.2003  între orele 14,30 � 18,30,  în ziua de 24.09.2003

între orele 9,00 � 16,30  , iar în ziua de 25.09.2003 între orele 9,00 � 12,00

având următoarea ordine de zi:

1. Dezbateri generale asupra propunerii legislative privind controlul

surselor de apă din mediul rural ( PL nr.517/2002).

2. Dezbateri generale asupra  propunerii legislative privind

organizarea şi funcţionarea centrelor de permanenţă pentru asigurarea asistenţei

medicale în regim de continuitate ( PL nr.427/2003).

3. Alte probleme curente privind activitatea comisiei.

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

legislativă privind controlul surselor de apă din mediul rural. Până în prezent, la

cererea Ministerului Sănătăţii , comisia a amânat de 2 ori finalizarea propunerii

legislative întrucât proiectul  de horărâre de Guvern privind Normele de

supraveghere sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile elaborat de

Ministerul Sănătăţii, cu sprijinul experţilor străini, se află în proces  de avizare.

Ministerul Sănătăţii, prezent la audieri,  consideră că nu este oportună o lege

care să cuprindă separat specificaţii privind controlul surselor de apă din mediul
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rural deoarece aceste norme, cuprind în capitolul 15, prevederi referitoare la

supravegherea sanitară a fântânilor publice şi private din mediul rural, care sunt

similare legislaţiei din ţările europene.

Proiectul de hotărâre de Guvern abordează într-un cadru unitar şi referiri

la calitatea apei, responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi a

autorităţilor teritoriale de sănătate publică privind construirea, întreţinerea,

controlul condiţiilor de igienă şi al calităţii apei din fântânile şi izvoarele

publice, precum şi privind modul de avertizare a populaţiei asupra potabilităţii

apei de fântână.

În urma  discuţiilor din comisie, s-a  hotărât amânarea dezbaterilor

asupra propunerii legislative stabilind un ultim termen de 45 de zile de

prezentare a  hotărârii de Guvern privind Normele de supraveghere sanitară şi

monitorizare a calităţii apei potabile, întrucât :

- proiectul de hotărâre de Guvern privind Normele de supraveghere a

calităţii apei potabile a fost resemnat de către noua conducere a Ministerului

Sănătăţii şi a fost avansat simultan ministerelor avizatoare;

- în prezent, în proiectul de hotărâre de Guvern au fost integrate

observaţiile Ministerului Finanţelor Publice şi ale Ministerului Administraţiei şi

Internelor, urmând a fi preluate observaţiile Ministerului Agriculturii, Pădurilor,

Apelor şi Mediului şi ale Comisiei de Diaolog Social al Ministerului Sănătăţii .

La punctul doi al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere propunerea

legislativă privind organizarea şi funcţionarea centrelor de permanenţă pentru

asigurarea asistenţei medicale în regim de continuitate.

În urma audierilor reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii s-au desprins

următoarele aspecte:

- Ministerul Sănătăţii nu susţine această iniţiativă legislativă

deoarece asigurarea asistenţei medicale prin centrele de permanenţă este

reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 pentru aprobarea
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Contractului � Cadru  privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul

sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, Ordinul

ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări

de Sănătate nr.20/12/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a Contractului � Cadru  privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul

sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa primară şi Ordinul

ministrului sănătăţii şi familiei nr.151/2002 pentru aprobarea Regulamentului

privind organizarea şi funcţionarea centrelor de permanenţă în asistenţa

medicală primară, cu modificările şi completările ulterioare.

- Având în vedere faptul că activitatea din centrele de permanenţă

reprezintă doar o parte a activităţii de asistenţă medicală primară, nu poate fi

argumentată suficient oportunitatea şi justificarea promovării unei reglementări

la nivel de lege doar pentru acest domeniu;

- Propunerea legislativă nu precizează costurile şi sursele de

finanţare. În plus,  legislaţia financiară nu permite finanţarea acestora din

fonduri ale bugetului de stat.

- Din analiza efectuată până în prezent a eficienţei economice a

activităţii unor centre de permanenţă nu a rezultat un raport cost/eficienţă

acceptat de către Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

În urma discuţiilor, comisia a hotărât , amânarea dezbaterii asupra

propunerii legislative pentru şedinţa din 8.10.2003, recomandând Ministerului

Sănătăţii să prezinte un alt punct de vedere sau un alt act normativ cu această

temă. Având în vedere disfuncţionalităţile privind asigurarea asistenţei medicale

continue, în special pe timp de noapte şi accesul greu al populaţiei la asistenţă

sanitară, în zonele izolate comisia apreciază că propunerea legislativă

reglementează un aspect de importanţă publică şi, în consecinţă, consideră că

este nevoie de un act normativ prin care să se definească exact criteriile de

înfiinţare şi organizare, modul de funcţionare, responsabilităţile organismelor

implicate şi sursele de finanţare ale centrelor de permanenţă.
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La lucrările comisiei din zilele de 23 şi 24.09.2003 au participat 13

deputaţi, fiind absenţi motivat doamna dep.Iulia Pataki (Grupul Parlamentar al

UDMR) şi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM) . La

lucrările comisiei din ziua de 25.09.2003 au participat 14 deputaţi, fiind absent

motivat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM) .

p.PREŞEDINTE,

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN
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