
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie           Bucureşti, 14.02.2001
                                                                                       Nr. 102/XVIII/8

PROCES VERBAL
al şedinţei comisiei din ziua de 14.02.2001

La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absenţi motivat 2

deputaţi.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi :

Dl.general de divizie dr.Chertic Petru,, director general al Direcţiei de

Asistenţă Medicală a Ministerului Apărării Naţionale, dl.general de brigadă

dr.Rădulescu Şerban, director general al Casei de Asigurări de Sănătate a

Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti,

dl.prof.dr.Ţurlea Eugeniu, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate, dl.colonel dr.Livezeanu Cristian, şeful Direcţiei Medicale al S.I.E.,

dl.colonel dr.Hotoboc Dorel, şeful Direcţiei Medicale a Ministerului

Justiţiei, dl.dr.Iulian Popescu, director general al Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate , dl.dr.Stoia P., director general al Direcţiei de

Asistenţă Medicală şi Farmaceutică.

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

preşedintele comisiei.
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Comisia a adoptat cu 12 voturi pentru următoarea ordine de zi :

1. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.56/1998 privind înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării,

Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (sesizare în

fond).

2.  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind exercitarea

profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Colegiului Asistenţilor Medicali din România (Raport nr.140/XVIII/8 din

12.06.2000 retrimis la comisie).

1. La primul punct al ordinii de zi, dl.dep.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei arată că, prin art.89 din Legea nr.145/1997 privind

asigurările sociale de sănătate se stabileşte că �reţelele sanitare aparţinând

altor ministere îşi vor adapta funcţionarea la prevederile prezentei legi�. În

acest sens, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul

Român de Informaţii şi Ministerul Justiţiei au elaborat o iniţiativă legislativă

privind asistenţa medicală pentru această categorie specială.

Comisia doreşte să cunoască punctul de vedere al reprezentanţilor

acestora asupra proiectului de lege, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.56/1998 � care prevede reglementări privind asistenţa medicală pentru

salariaţii care aparţin acestor ministere.

Dl.dr.Chertic P. � arată că în Legea nr.145/1997 nu se regăsesc

sarcini specifice ale reţelelor paralele. În discuţiile care au avut loc între

Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei s-a stabilit

că se înfiinţează o Casă de Asigurări de Sănătate a Apărării, care să
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funcţioneze ca şi o casă de asigurări de sănătate judeţeană, integrându-se

astfel, perfect, în sistemul de asigurări de sănătate. În 1998 toate direcţiile

sanitare judeţene au jucat rolul de case judeţene pentru a pregăti funcţiile

sistemului. Ca urmare, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării

funcţionează de 2 ani, cu colaborare şi interfaţare cu sistemul actual. Această

casă asigură asistenţa medicală gratuită cadrelor militare, magistraţilor,

membrilor de familie, veteranilor de război şi pensionarilor militari. Se mai

asigură asistenţa medicală curativă la locul de muncă; controale medicale

periodice ale efectivelor proprii şi ale bolnavilor dispensarizaţi pentru boli

cronice ; vizita medicală a personalului militar la plecare şi înapoierea din

misiuni şi înaintea intrării în serviciul de gardă, a personalului care execută

paza la obiective speciale; expertiza pentru stabilirea situaţiei medico-

militare şi a celor care îşi desfăşoară activitatea în mediul hiperbar ; a

taberelor medicale. Rezolvarea problemelor specifice din aceste domenii

impune constituirea unei case de asigurări de sănătate proprii.

Dl.gen.dr.Rădulescu S. � arată că, această casă de asigurări de

sănătate funcţionează ca o casă judeţeană cu dispersie în teritoriu, având

repartizate de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei numai 3 maşini pentru

supravegherea activităţilor medicale în 41 de judeţe. În pofida greutăţilor

cum ar fi constrângerile de buget, limitarea cheltuielilor de funcţionare

(3,75%) , Casa de Asigurări de Sănătate a obţinut un excedent de 41,8 %

(582.000 lei/asigurat). În continuare domnia sa arată că au fost acuzaţi

pentru organizarea unei case de asigurări de sănătate închise, chiar dacă s-a

deschis adresabilitatea acesteia şi către alţi asiguraţi civili. Aceasta are ca

motivaţie acordarea, în prezent, gratuităţilor la 40 % din personalul militar

(veterani, deţinuţi etc.). Pe viitor, prin aşezarea numerică a forţelor militare

baza de colectare se va reduce, existând tendinţa ca cele 5 spitale ale
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Ministerului Justiţiei şi Direcţia Penitenciarelor să iasă din acest sistem.

Parţial, în cadrul acestor domenii de activitate trebuie să se păstreze

confidenţialitatea datelor personale, ceea ce împiedică înscrierea

contribuabililor pe o listă unică a medicilor de familie. Consideră că nu

trebuie impusă centralizarea informatizării datelor, ţinând cont de specificul

casei.

Dl.Prof.Ţurlea E. � arată că fondul de asigurări de sănătate este unic,

la nivel naţional şi este pentru interesul asiguratului. Este evident că apariţia

Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei

Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti este necesară, însă trebuie separată

partea financiară de partea serviciilor medicale. Cota de 25 % pentru Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate este obligatorie şi ajută la redistribuirea

fondurilor pentru casele judeţene cu dezechilibre financiare. Astfel se

justifică principiul solidarităţii şi subsidiarităţii din Legea nr.145/1997.

Controlul fondurilor trebuie să existe şi ca atare obstrucţionarea controlului

financiar la această casă de asigurări este inadmisibilă. Banul public trebuie

protejat, deoarece este vorba de o instituţie publică. Casa Naţională de

Asigurări de Sănătate este de acord cu funcţionarea acestei case, cu

specificaţia că este similară Caselor de Asigurări de Sănătate Judeţene şi ca

urmare trebuie să existe un fond financiar naţional unic. Domnia sa nu este

de acord cu racolarea bolnavilor din alt sistem şi este pentru principiul

redistribuirii fondului.

Dl.col.dr.Livezeanu C. � arată că Legea nr.1/1990, la art.18(3)

prevede că divulgarea datelor şi informaţiilor este interzisă. Ca urmare,

evidenţa salariaţilor proprii este secretă şi trebuie protejată ca şi partea

informaţională financiară. Prin un dialog mai strâns cu Ministerul Sănătăţii
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şi Familiei şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate aceste probleme se

pot rezolva.

Dl.dr.Stoia P. � arată că ministrul sănătăţii şi familiei este de acord cu

funcţionarea Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,

Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, dar cu precizarea că trebuie

să se menţină un fond de asigurări unic. Domnia sa aprobă afirmaţiile

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate .

Dl.gen.dr.Rădulescu S. � subliniează că această casă nu iese din

sistemul de asigurări de sănătate şi deci nu încalcă principiile Legii

nr.145/1997. Casa de asigurări a depus corect şi la timp cota de 25 % la

fondul de redistribuire. Când au existat fonduri excedentare, Casa de

Asigurări de Sănătate a cedat sume suplimentare până la 37 %.Uneori Casa

de Asigurări de Sănătate a Apărării nu a primit bani din fondul de

redistribuire, chiar dacă a plătit serviciile medicale prestate.

Dl.prof.dr.Ţurlea E. � arată că, Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate nu se opune secretului informaţional, însă controlul financiar să se

facă impersonal.

Dl.dr.Popescu I. � arată că, până în prezent, colaborarea cu Casa de

Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi

Autorităţii Judecătoreşti a fost foarte bună, deoarece au respectat normele de

aplicare a Legii nr.145/1997, contractul � cadru şi a ajutat foarte mult la

fondul de redistribuire. Domnia sa întăreşte afirmaţiile preşedintelui Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate .

Dl.dr.Stoia P. � arată că, sunt 2 milioane de asiguraţi la Casa de

Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi

Autorităţii Judecătoreşti, dar care sunt pacienţi sănătoşi ceea ce explică

excedentul, comparativ cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate unde
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necesităţile financiare sunt mai mari. Subliniază că banii publici trebuie

administraţi în mod unitar, într-o abordare globală.

Dl.dep.farm.Burnei I. � consideră că, această casă de asigurări de

sănătate este necesară, pentru că are rezultate foarte bune, însă consideră că

politica de sănătate este unică.

Dl.dep.dr.Brânzan O. � arată că, în discuţia comisiei s-au pus 3

probleme : a fondurilor, a alegerii prestatorilor de servicii şi a furnizorilor de

medicamente şi a contribuabililor. Domnia sa consideră că pacientul are

dreptul la alegere liberă a medicului de familie, conform Legii nr.145/1997.

Nu este de acord cu 2 fonduri distincte, trebuie să fie unul singur, gestionat

de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , iar controlul trebuie

exercitat de către o comisie de control din afara Casei de Asigurări de

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii

Judecătoreşti. Consideră că, în timp, se va crea concurenţă deschisă şi va

apare şi sistemul privat de asigurări de sănătate. Buna înţelegere între Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate şi Casa de Asigurări de Sănătate a

Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti

trebuie parafată printr-un cadru legislativ adecvat.

D-na.dep.dr.Florea A. � pune problema accesabilităţii asiguraţilor la

serviciile medicale şi a medicilor la datele personale ale pacienţilor, arătând

că au apărut disfuncţionalităţi în acest sens.

Dl.dep.dr.Moraru C. � consideră că paternitatea pe care şi-o conferă

cele 2 case de asigurări de sănătate faţă de veterani, văduve de război, etc.

este una falsă. Aici se pune problema opţiunii asiguratului. Este necesar să

se precizeze, în legea luată în discuţie, acest lucru. În continuare arată că,

într-un spital militar se percep taxe integrale pentru o serie de investigaţii de

înaltă performanţă (RMN, ecografie,etc.) care în reţeaua civilă sunt gratuite
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sau parţial plătite. Referitor la sistemul codului numeric personal, invocat de

către dl.gen.dr.Rădulescu S., acesta se poate îmbunătăţii pentru a fi accesibil

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , iar în privinţa fondului

contribuţiilor consideră că trebuie să existe un sistem unitar de control, la

nivel naţional. Doreşte să cunoască dacă excedentul de 1.000 miliarde lei pe

care l-a realizat Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,

Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti are destinaţia cheltuielilor

numai pentru această casă. În continuare consideră că proiectul de lege în

discuţie nu e permisiv, nu se referă şi la asistenţa medicală primară,

respectiv medicii de familie. De ce în serviciul medical nu sunt cuprinşi 7

medici, care să reprezinte cele 7 ministere. Doreşte să cunoască când se va

semna Contractul � cadru/2001, pentru că de 2 luni se lucrează în ilegalitate.

Dl.dep.ec.Popescu G. � arată că în 1998, Casa de Asigurări de

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii

Judecătoreşti a asigurat că nu va cuprinde în sistem şi civilii, iar în 2000 s-a

făcut un loby pentru racolarea de asiguraţi civili, ceea ce nu este etic. Pune

întrebarea ce număr de asiguraţi are sistemul medical militar.

Dl.dep.dr.Ifrim M. � arată că, este necesară concurenţa în sistemul

medical.

Dl.dep.dr.Abiţei L. � arată că, această concurenţă este necesară şi

benefică pentru calitatea serviciilor medicale. Este de acord ca, Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate să controleze banul public şi cu

secretizarea parţială a datelor personale ale asiguraţilor. Consideră că în lege

este firesc să se stabilească principii şi nu metode de aplicare a legii.

Dl.dep.dr.Luchian I. � consideră că, era necesară o discuţie prealabilă

între Ministerul de Interne, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Casa

de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi
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Autorităţii Judecătoreşti . Doreşte să cunoască cât de autonomă se doreşte a

fi această casă de asigurări de sănătate şi dacă în prezent are filiale în ţară.

Legea nr.145/1997 este o lege unitară care se bazează pe principiul

solidarităţii, în timp ce pentru viitoarele case de asigurări de sănătate private

vor exista contribuţii de asigurări de sănătate suplimentare. Este de acord cu

gestionarea unică de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a

fondului de asigurări de sănătate.

Dl.dep.dr.Ionescu D. � consideră că, trebuie lămurite 4 probleme :

- relaţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu casele de

asigurări de sănătate judeţene ;

- cum a gândit Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

securizarea datelor personale ;

- cum este gestionat excedentul financiar de către Casa Naţională

de Asigurări de Sănătate , deoarece acesta, în prezent, face obiectul unei

analize la nivelul Oficiului concurenţei. Legea concurenţei se aplică şi

instituţiilor publice;

- cum se stabilesc tarifele pentru serviciile medicale, pentru

achiziţionarea de aparatură, materiale sanitare.

Consideră că trebuie să se ţină cont de caracterul special al Casei de

Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi

Autorităţii Judecătoreşti .

Dl.dep.dr.Ifrim M. � consideră că toate casele de asigurări de sănătate

trebuie subordonate Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . Deoarece

Legea nr.145/1997 are multe ambiguităţi, comisia are în vedere modificarea

acesteia. În continuare, domnia sa arată că , Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate trebuie să aibă autonomie financiară şi în acest sens este de părere
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ca fondul de asigurări de sănătate să fie păstrat într-o bancă şi nu la

trezoreria statului, care oferă o dobândă numai de 10 %.

Dl.prof.dr.Ţurlea E. � arată că trebuie să existe o singură casă de

asigurări de sănătate , care este Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Consideră că, referitor la stocarea fondului de asigurări de sănătate trebuie

schimbată Legea finanţelor publice, iar în ce priveşte proiectul de Lege a

Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei

Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti acesta să aibă prevederi exprese pentru

domeniile care le cuprinde, deoarece principiile de bază se regăsesc în Legea

nr.145/1997. Referitor la tarife ,Casa Naţională de Asigurări de Sănătate este

o instituţie publică şi nu vinde tarife, nu încheie contracte de vânzare-

cumpărare pentru serviciile medicale. Pentru achiziţionări de aparatură şi

materiale sanitare se fac licitaţii. În ce priveşte fondurile colectate, acestea

sunt cheltuite conform Legii nr.145/1997. Consideră că autonomia Casei de

Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi

Autorităţii Judecătoreşti trebuie să fie în limitele Legii nr.145/1997.

Referitor la concurenţă, aceasta funcţionează între spitale în funcţie de

management, aşa cum este în toată lumea. Palierele de diferenţiere a

concurenţei trebuie să se refere doar la prestaţii de serviciu.

În finalul dezbaterilor asupra acestui proiect de lege

dl.dep.prof.dr.Ifrim M. , preşedintele comisiei a arătat că în discuţia comisiei

s-au ridicat două probleme :

- punctuale legate de Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării,

Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi

- generale, legate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate .
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Domnia sa  a concluzionat următoarele :

- toţi factorii interesaţi, participanţi la dezbatere sunt de acord că

adoptarea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei de

Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi

Autorităţii Judecătoreşti este necesară;

- cu toate că, funcţionarea Casei de Asigurări de Sănătate a

Apărării are caracter specific, aceasta trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în

cadrul legal existent, numai în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate ;

- punerea în aplicare a Legii nr.145/1997 a dovedit că aceasta

prezintă numeroase imperfecţiuni şi neconcordanţe, ceea ce impune

modificarea acesteia;

- în acelaşi sens, se impune şi restructurarea prevederilor

cuprinse în Contractul-cadru, în special cele referitoare la alocarea de resurse

financiare, conform recomandărilor făcute de către comisiile de specialitate

competente ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei, pentru a elimina

disfuncţionalităţile existente în teritoriu;

- gestionarea fondului de asigurări de sănătate revine Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate .

2. La cel de al 2-lea punct de pe ordinea de zi s-a dezbătut

proiectul de lege privind exercitarea asistentului medical, pe articolele din

raportul retrimis comisiei.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a făcut o scurtă

prezentare a proiectului de lege şi raportului retrimis la comisie:
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1. În proiectul de lege se prevede că exercitarea profesiei de

asistent medical este una liberală, în timp ce în raportul comisiei se prevede

că asistentul medical este o componentă a echipei medicale conduse de către

un medic.Nu se poate accepta ca asistentul medical să încheie contract

individual de prestări servicii direct cu Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate .

2. Culpa medicală trebuie judecată de Colegiul Medicilor din

România, iar după caz, de şeful echipei medicale şi conducerea unităţii

sanitare cu participarea unui reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali.

3. Asistentul medical nu poate participa la sistemul de învăţământ

pentru asistentul medical, decât ca instructor de practică. În prezent,

funcţionează Colegii de scurtă durată pentru asistenţii medicali, unde predau

profesori cu studii superioare. În activităţile de cercetare, asistentul medical

colaborează cu cercetătorii.

4. Colegiul Asistenţilor Medicali ca organizaţie profesională,

fiinţează sub patronajul �Federaţiei Sindicale Sanitas�, fără o hotărâre

judecătorească, în timp ce Ordinul Asistenţilor Medicali este statuat prin

Hotărârea Guvernului nr.379/1992 şi pe baza înregistrării la judecătorie,

fiind exclusiv organizaţie profesională. Pe viitor, recomandăm formarea unei

singure organizaţii profesionale, pe baza negocierilor între organizaţiile

profesionale ale asistentului medical.

În continuare s-au propus amendamente, care au fost votate în unanimitate,

asupra următoarelor articole din raportul comisiei :

Pct.6, art.3. alin.(2) �
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(2) Asistentul medical, - prin natura profesiei sale, nu poate fi

considerat funcţionar public şi nici nu va putea fi asimilat funcţionarului

public, cu excepţia celor angajaţi în funcţii administrative, conform legii.

Pct.12 art.7. � s-a eliminat din finalul textului sintagma �agreate de

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate �

Pct.31, art.20. � �Asistentul medical se subordonează medicului şi

recunoaşte rolul lui şi a celorlalţi membri ��

Pct.40, art.24. �

�(e) elaborează şi supraveghează respectarea Codului�, adoptat

numai după avizarea de către Ministerul Sănătăţii��

�(h) colaborează cu Ministerul Sănătăţii ��

�(k) colaborează cu Ministerul Sănătăţii��

Asupra celorlalte articole din raportul comisiei până la art.25, unde

s-au sistat discuţiile, nu s-au făcut amendamente, fiind acceptată varianta

comisiei noastre.

                                                PREŞEDINTE,

                                                 MIRCEA IFRIM
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