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SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 14.02.2001

Comisia pentru Sănătate şi Familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de

14 februarie 2001 între orele 8,30 � 14,30, având următoarea ordine de zi :

l. 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, comisia a luat cunoştiinţă de

punctele de vedere ale factorilor implicaţi în funcţionarea Casei de Asigurări
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de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii

Judecătoreşti .

Reprezentantul  Ministerului Apărării Naţionale a arătat că prin art.89

din Legea nr.145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate se stabileşte că

reţelele sanitare aparţinând altor ministere îşi vor adapta funcţionarea la

prevederile legii. Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne,

Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de

Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul

Justiţiei � Direcţia Generală a Penitenciarelor au funcţionat prin reţele

sanitare proprii prin care se asigură asistenţa medicală a cadrelor militare,

magistraţilor, membrilor de familie aflaţi în întreţinerea acestora, precum şi

a veteranilor de război şi pensionarilor militari. Rezolvarea problemelor

specifice domeniilor apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi justiţiei,

dar şi asigurarea păstrării secretului militar şi protejarea altor date cu

caracter confidenţial, a impus înfiinţarea unei case de asigurări de sănătate

proprii, comună ministerelor şi instituţiilor din acest domeniu.

În continuare, reprezentantul Casei de Asigurări de Sănătate a

Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti a

arătat că aceasta funcţionează, în cadrul prevederilor legale, ca şi o casă de

asigurări de sănătate judeţeană. În pofida greutăţilor cum ar fi constrângerile

de buget, limitarea cheltuielilor de funcţionare sub nivelul de 5 %, casa de

asigurări a obţinut în anul 2000 un excedent de 41,8 %. Au existat unele

acuzaţii că această casă de asigurări de sănătate ar avea o adresabilitate şi o

accesabilitate restrictivă. Aceste acuze s-au dovedit a fi neîntemeiate în

condiţiile în care există un număr de asiguraţi civili. De asemenea, s-a

vehiculat ideea că baza de colectare a fondului de asigurări de sănătate al

casei este supradimensionată şi inechitabilă. Domnia sa a arătat că nu se
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poate vorbi despre un fond supradimensionat în condiţiile în care 40 %

dintre asiguraţi sunt exceptaţi, prin lege, de la plata contribuţiilor, iar prin

reaşezarea numerică a forţelor armate, baza de colectare se va reduce. Casa

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

Autorităţii Judecătoreşti  şi-a respectat în integralitate sarcinile ce i-au

revenit, prin prevederile legii, faţă de sistemul de asigurări de sănătate şi

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . Casa de Asigurări a depus corect

şi la timp cota de 25 % la fondul de redistribuire, iar atunci când au existat

excedente, au fost cedate sume suplimentare până la nivelul 37 %. Referitor

la secretizarea informaţiilor, se consideră că nu trebuie impusă centralizarea

informatizării datelor, ţinând cont de specificul acestei case de asigurări de

sănătate.

În expunerea sa, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

a arătat că, în interesul asiguraţilor, fondul de asigurări de sănătate este unic.

Este evident că apariţia Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii

Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti  a fost un fapt

pozitiv, însă partea financiară trebuie separată de partea serviciilor medicale.

Controlul fondurilor trebuie să se manifeste şi la nivelul acestei case de

asigurări de sănătate şi ca atare obstrucţionarea controlului financiar este

inadmisibilă. Având în vedere nivelul de colectare realizat până în prezent şi

cheltuielile înregistrate, se impune ca excedentul rezultat la sfârşitul anului

să fie utilizat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru

echilibrarea bugetelor caselor judeţene cu deficite financiare. De asemenea,

se impune utilizarea capacităţii unităţilor sanitare şi a personalului medical

existent, asigurându-se servicii medicale pentru toate categoriile de asiguraţi,

respectându-se principiul solidarităţii şi al deschiderii ofertei medicale

specializate.
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În continuare, în cadrul dezbaterilor generale care au avut loc,

s-a concluzionat că adoptarea 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 este necesară în condiţiile

prevăzute de Legea nr.145/1997. Funcţionarea acestei case de asigurări

trebuie să ţină cont de principiul solidarităţii în colectarea fondului de

asigurări de sănătate şi libera alegere a prestatorilor de servicii. Controlul

financiar asupra colectării fondurilor şi a modului de operare a cheltuielilor

trebuie efectuat într-un sistem unic. Concurenţa, care se poate manifesta

între casele de asigurări de sănătate, trebuie să se situeze numai la nivelul

prestaţiilor de servicii medicale. Pentru a crea cadrul legal necesar pentru

buna funcţionare a sistemului de asigurări de sănătate, modificarea Legii

nr.145/1997 devine un obiectiv obligatoriu.

2. În urma dezbaterilor ce au avut loc asupra proiectului de Lege

privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea,organizarea şi

funcţionarea Colegiului Asistenţilor Medicali din România,s-a făcut

dezbaterea pe articole ajungându-se la pct.41 din Raport, respectiv art.32 din

proiectul de lege, dezbaterile urmând a fi reluate la viitoarea şedinţă a

comisiei.

 Din numărul total al membrilor comisiei 15, au absentat motivat 2 ,

după cum urmează : dep.dr.Daniela Bratoş şi dep.Ioan Mircea Paşcu

membrii ai Grupului Parlamentar al P.D.S.R (Social Democrat şi Umanist ).

                                                 PREŞEDINTE,

                                                 MIRCEA IFRIM
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