
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                    Nr. 28/55 / 21 februarie 2003   

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele de  19 şi 20.02.2003   

La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent motivat  1

deputat.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi:

- dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu, vicepreşedinte al Comisiei pentru

sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului României;

- dl.prof.dr.Mircea Cinteză, preşedinte al Colegiului Medicilor din

România ;

- dl.Dumitru Lupuleasa, preşedinte al Colegiului Farmaciştilor din

România ;

- doamna Ramona Ştefan, director executiv al Asociaţiei Furnizorilor

de Produse Medicale din România;

- dl.Ovidiu Buluc, preşedinte al Asociaţiei Distribuitorilor de

Medicamente din România;

- doamna dr.Lili Pasat, inspector şef al Inspecţiei Sanitare de Stat din

Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

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

preşedintele comisiei .
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Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. Discuţii asupra materialelor adresate Comisiei pentru sănătate şi

familie de către Colegiul Medicilor din România şi Colegiul Farmaciştilor din

România privind situaţia existentă în sistemul de sănătate din România.

2. Dezbateri asupra propunerii legislative privind controlul surselor de

apă din mediul rural ( PL nr.517/10.10.2002).

În deschiderea lucrărilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei subliniază că dezbaterile prevăzute la primul punct al ordinii de zi vin

în întâmpinarea adreselor nr.1/P/85 din 17.02.2003 şi nr.1/P/86 din 17.02.2003

trimise de către Cancelaria Preşedintelui Camerei Deputaţilor, prin care se

solicită formularea a unui punct de vedere unitar, de către cele două comisii de

specialitate ale Parlamentului , cu privire la petiţiile Colegiului Medicilor din

România şi Colegiului Farmaciştilor din România. În acest sens, Comisia pentru

sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor a hotărât, în unanimitate, ca  în

prezenţa domnului senator prof.dr.Sorin Oprescu, vicepreşedinte al Comisiei

pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului României, să procedeze la

audierile domnului prof.dr.Mircea Cinteză, preşedintele Colegiului Medicilor

din România, a domnului prof.Dumitru Lupuleasa, preşedintele Colegiului

Farmaciştilor din România , domnului Ovidiu Buluc, preşedintele Asociaţiei

Distribuitorilor de Medicamente din România şi a doamnei Ramona Ştefan,

preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Produse Medicale . În urma discuţiilor

care vor avea loc va fi necesară constituirea unui grup de lucru format din

membri ai celor 2 comisii de specialitate ale Parlamentului care să prezinte

situaţia reală din sistemul sanitar şi să propună soluţii pentru remedierea

disfuncţionalităţilor constatate. Materialele supuse discuţiei au fost distribuite

din timp, spre studiu şi analiză tuturor membrilor comisiei.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  regretă neparticiparea,

la aceste discuţii, a persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul Ministerului

Sănătăţii şi Familiei  şi care au refuzat invitaţia Comisiei pentru sănătate şi



3

familie considerând că şedinţa de la Ministerul Sănătăţii şi Familiei este mai

importantă.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă

cuvântul invitaţilor prezenţi.

Dl.prof.dr.Mircea Cinteză arată că, în luna februarie 2003, Colegiul

Medicilor din România a solicitat sprijinul Parlamentului României pentru

analiza situaţiei în care se află sistemul sanitar românesc, care , în mod

tradiţional, este în criză ca urmare a incapacităţii Ministerului Sănătăţii şi

Familiei de a gestiona şi administra sistemul sanitar românesc. Sistemul sanitar

se află în impas financiar şi legislativ.

Datoriile sistemului de sănătate, care sunt în fapt datoriile bugetului de

stat către bolnavi, se ridică la aproximativ o cincime din bugetul pentru sănătate

pe anul 2003, respectiv  la 13.000 de miliarde lei. Această situaţie, care se

datorează subfinanţării, face ca bugetul pentru sănătate pe anul 2003 să fie

inoperabil.

Şi în acest an, sistemul sanitar va funcţiona fără un plan strategic,

deoarece Ministerul Sănătăţii şi Familiei nu are o reprezentare reală a nevoilor

din sistem.

Nerespectarea contractelor cu furnizorii de medicamente şi materiale

sanitare, precum şi a termenelor de livrare vor duce nemijlocit la creşterea

preţului la aceste produse. În prezent, preţurile acestor produse se află deja la

limita superioară a celor din ţările est europene. În consecinţă, nerespectarea

acestor contracte va reprezenta o grea lovitură la adresa licitaţiilor electronice.

De asemenea, domnia sa doreşte să sublinieze două aspecte de o gravitate

deosebită.

În nici-o ţară candidată la integrarea în Uniunea Europeană nu s-a

întâmplat ca medicii şi asistenţii medicali să iasă în stradă, iar asociaţiile

reprezentative ale distribuitorilor de medicamente şi furnizorilor de produse

medicale să sisteze livrarea medicamentelor şi materialelor sanitare atât de
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necesare. În prezent, pe piaţă, nu există medicamente compensate şi gratuite.

Această situaţie este incompatibilă cu respectarea termenului stabilit (anul 2007)

pentru aderarea României la Uniunea Europeană şi reprezintă, totodată, un

exemplu negativ.

Din aceste motive, funcţionarea sistemului de sănătate, aşa cum este

prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, prezintă

disfuncţionalităţi majore. Asumarea , în integralitate, a responsabilităţii de către

Guvern, prin subordonarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de către

Ministerul Sănătăţii şi Familiei , se află în flagrantă contradicţie cu principiile

modelului german , care este autonom şi beneficiază de audit internaţional. În

condiţiile în care indicatorii de morbiditate şi mortalitate din România

înregistrează valorile cele mai ridicate din Europa, sistemul sanitar se află într-o

situaţie de gravă subfinanţare, fiind dependent de deciziile Ministerului

Finanţelor Publice.

În opinia Colegiului Medicilor din România , această situaţie este

consecinţa unei erori umane de organizare şi de aplicare a modelului declarat

prin Legea asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997.

În continuare, dl.prof.dr.Mircea Cinteză arată că doamna dr.Daniela

Bartoş, ministrul sănătăţii şi familiei a atras atenţia că modelul propus, de

control parlamentar, nu este constituţional dar şi alte instituţii, precum SRI

prezintă Parlamentului, anual, raportul său de activitate. Această decizie este o

problemă de transparenţă şi eficienţă a administrării unui sistem autonom.

De asemenea, renunţarea la unele surse de finanţare a sistemului

sanitar ( respectiv a categoriei de asiguraţi reprezentate de pensionari), în

condiţiile în care sistemul are mari datorii, reprezintă un gest politic care trebuie

reanalizat. În prezent, baza de colectare a fondului pentru asigurările de sănătate

este reprezentată de 3,5 milioane persoane, în timp ce , numărul de posibili

pacienţi este de peste 22 milioane.
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Toate componentele sistemului de sănătate se află în colaps. În prezent,

datorită reglementărilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei privind bugetul de

practică, 30 % dintre medicii de familie ( cu 1.000 � 1.500 pacienţi înregistraţi

pe liste) nu mai pot funcţiona. A aştepta o rectificare bugetară pentru a rezolva

această situaţie este o soluţie de neacceptat.

Multe spitale nu deţin autorizaţie sanitară de funcţionare deoarece, prin

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2002, au fost trecute în administrarea

consiliilor locale. Soluţia propusă de către Guvern şi care vizează restructurarea

spitalelor, este exagerată în condiţiile în care media de 4 paturi/1000 locuitori

propusă de Ministerul Sănătăţii şi Familiei se situează cu mult sub media

europeană (de 10 paturi la o  mie de locuitori). Nu este normal ca, în această

situaţie, să se caute cu insistenţă erori individuale ale unor manageri de spitale.

În privinţa medicamentelor compensate şi gratuite situaţia este deosebit de

severă. Domnia sa subliniază că înainte de anul 1989 copiii beneficiau de

medicamente compensate şi gratuite.

Dl.prof.dr.Mircea Cinteză regretă faptul că, la emiterea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 s-a evitat dialogul cu Colegiul Medicilor din

România şi Colegiul Farmaciştilor din România , niciuna din propunerile

acestora nefiind luate în considerare.

Situaţia prezentată este inacceptabilă având în vedere integrarea în

Uniunea Europeană, mai subliniază domnia sa , şi în consecinţă, Colegiul

Medicilor din România se pronunţă pentru eliminarea erorilor umane care au

generat această situaţie. Acesta este motivul pentru care Colegiul Medicilor din

România şi Colegiul Farmaciştilor din România s-au adresat Parlamentului

României pentru a analiza situaţia gravă din sistemul sanitar şi pentru a propune

măsuri pentru îndreptarea acestei stări de fapt.

În intervenţia sa dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan este de acord cu cele prezentate

de dl.prof.dr.Mircea Cinteză, cu observaţia că termenul de �vid legislativ� este
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impropriu în condiţiile în care comisiile de sănătate ale Parlamentului au

promovat un număr de 110 proiecte de  lege şi iniţiative legislative.

Acelaşi lucru este susţinut şi de către dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei care precizează că, datorită efortului comun al celor 2

comisii de sănătate ale Parlamentului, au fost promovate peste 110 proiecte de

lege şi iniţiative legislative. Dintre acestea se pot remarca cele referitoare la

obţinerea unor dobânzi corespunzătoare pentru disponibilităţile fondului de

asigurări sociale de sănătate păstrate la Trezoreria statului , echilibrarea

bugetului fondului de asigurări sociale de sănătate ( venituri egale cu

cheltuielile), acordarea tichetelor de masă etc. De asemenea, propunerea

legislativă privind asigurările sociale de sănătate iniţiată de 12 seantori şi

deputaţi, care se află în dezbaterea Plenului Senatului, reprezintă rezultatul unei

activităţi comune susţinute de către membrii celor două comisii ale

Parlamentului.

Dl.prof.dr.Mircea Cinteză cere cuvântul şi apreciază activitatea

desfăşurată de cele două comisii de sănătate şi subliniază faptul că �vidul

legislativ� face referire la lipsa actelor normative, care ar fi trebuit emise de

către Guvern.

În continuare, ia cuvântul dl.prof.Dumitru Lupuleasa.

Domnia sa precizează că, prin apariţia Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 150/2002 privind asigurările de sănătate, se aştepta la o

îmbunătăţire a sistemului de finanţare a sănătăţii, de descentralizare a sistemului

de comandă şi de autonomie reală a sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Realitatea este cu totul alta , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu mai

gestionează aceste fonduri de asigurări sociale de sănătate pentru bolnavi ci

pentru politica Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

Plata pentru medicamentele compensate şi gratuite furnizate,nu s-a făcut

decât pentru jumătate dintre acestea, înregistrându-se mari datorii. Dacă din

fondul alocat pentru medicamente, pe anul 2003, se vor scade aceste datorii,
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începând cu 1 martie sau 1 iunie a.c., nu se vor mai putea elibera medicamente

compensate şi gratuite.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu a respectat termenele din

contract în numeroase situaţii. Astfel, termenul de plată al medicamentelor

livrate peste valoarea contractului şi care se efectuează la 90 de zile, a fost

depăşit, în mod frecvent. În permanenţă, Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate a inventat noi modalităţi de selectare a plăţii acestor datorii,

ajungându-se astfel la situaţia în care 70 % dintre farmaciile din mediul rural să

nu mai poată încheia contracte în acest an. La elaborarea normelor respective,

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ar fi trebuit să se consulte cu Colegiul

Farmaciştilor din România. Mai mult chiar, propunerile în scris ale Colegiului

Farmaciştilor din România nu au fost luate în considerare.

În continuare, arată domnia sa , au existat acuzaţii din partea Ministerului

Sănătăţii şi Familiei şi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate că farmaciile

au depăşit valoarea contractuală, deşi au obligaţia ca după depăşirea acestui

plafon să nu sisteze livrarea medicamentelor către populaţie. Populaţia României

este mult prea săracă pentru a putea plăti, din mână aceste medicamente şi,

ulterior să recupereze banii de la casa de asigurări de sănătate. În anul 2002 s-a

trecut de la preţul de referinţă la un anumit procent    afirmându-se public că s-

au consumat de 2 ori mai multe medicamente şi astfel s-a făcut risipă. Această

creştere are o motivaţie valorică şi nu una fizică, deoarece valoarea a fost

influenţată de creşterea preţului la aceste medicamente.

Datoriile la medicamente, pe anul 2002, reprezintă 70 % din bugetul

pentru sănătate pe anul 2003. În discuţiile care au avut loc cu dl.prof.dr.Eugeniu

Ţurlea , preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, domnia sa a

afirmat că există bani pentru achitarea acestor datorii. Se ridică problema de ce

nu se evită asemenea situaţii prin achitarea la timp a acestor datorii.
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În încheierea acestei prezentări, domnia sa solicită, în numele Colegiului

Farmaciştilor din România , sprijin pentru soluţionarea situaţiei prezentate şi

solicită constituirea unei comisii neutre care să constate cele menţionate.

În continuare, ia cuvântul dl.ec.Ovidiu Buluc, preşedintele Asociaţiei

Distribuitorilor de Medicamente din România.

Domnia sa informează comisia că, în calitate de reprezentant al acestei

asociaţii, a participat la negocierile cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei , Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Finanţelor Publice.

Protocolul , care a fost propus în urma acestor negocieri, reprezintă o

încercare disperată de a susţine funcţionarea sistemului sanitar, până la finele

lunii august 2003.

Domnia sa face o scurtă prezentare a datoriilor la medicamente şi

materiale sanitare , care au fost înregistrate în sistemul sanitar şi care trebuie

decontate în anul 2003. Din totalul de 7.700 miliarde lei, 3.300 miliarde lei

reprezintă datoriile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prin casele de

asigurări, faţă de farmacii. Spitalele datorează furnizorilor de medicamente

4.400 miliarde lei, dintre care 1.300 miliarde lei pentru plata medicamentelor şi

materialelor sanitare acordate în cadrul unor programe de sănătate.

Prezentul protocol prevede un ritm mediu de achitare al datoriilor de 575

miliarde lei pe lună. Pornind de la faptul că banii se încasează la 90 de zile, până

la 15 aprilie a.c. se vor plăti datoriile din anul 2002, iar sistemul poate funcţiona

cel mult până în luna august. Astfel, datoriile care se vor acumula în trimestrul

IV al anului 2003 vor fi achitate în anul 2004.

Pentru spitale , o parte ( 1.400 miliarde lei )din datorii se vor plăti în

lunile martie-aprilie. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu recunoaşte

cealaltă parte din datorii, care se ridică la suma de 1.700 miliarde lei. În final, s-

a acceptat ca plata medicamentelor pentru spitale să se facă la 180 de zile. De

asemenea, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice şi Casa Naţională de
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Asigurări de Sănătate s-a mai stabilit ca , în bugetul pe anul 2004 , să se înscrie

un nou capitol �consum de medicamente�.

Arătând că din banii alocaţi pentru sănătate 80 % reprezintă bani pentru

salarii, domnia sa consideră că , procentul de 20 % rămas pentru achitarea

serviciilor medicale şi medicamentelor este mult prea mic.

În opinia domniei sale, situaţia actuală este un rezultat al nerectificării

bugetare din luna octombrie 2002.

Referitor la creşterea consumului de medicamente, dl.Ovidiu Buluc

apreciază că, în condiţiile unei creşteri a pieţii de medicamente cu 7 % în 2002

faţă de 2001 nu se mai poate vorbi de un consum abuziv a acestora. Rezultatul

constrângerii acestui consum va duce, pe viitor, la plata de către bolnavi a

majorităţii  medicamentelor necesare.

În încheierea acestei intervenţii, domnia sa afirmă, în acord cu

reprezentanţii Colegiului Medicilor din România şi Colegiului Farmaciştilor din

România , că sistemul sanitar din România se află în criză.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă

cuvântul doamnei dr.Ramona Ştefan, director executiv al Asociaţiei Furnizorilor

de Produse Medicale din România.

Domnia sa menţionează că antevorbitorii săi au subliniat foarte bine

situaţia actuală a sistemului sanitar.

Firmele, principalii furnizori de produse medicale au fost de cele mai

multe ori marginalizaţi. Acest lucru omite faptul că aceste firme reprezintă

principalii creditori ai sistemului sanitar. Datoriile la furnizorii de produse

medicale se ridică, în prezent, la aproximativ 3.500 miliarde lei. Pe tot parcursul

anului 2002, furnizorii de produse medicale au livrat marfa în baza unor

contracte responsabile de termenul de plată , în schimb, Casa Naţională de

Asigurări de Sănătate a dispus plata acestor datorii �în limita fondurilor

disponibile�. Acest procedeu ilegal a dus la creşterea permanentă a datoriilor

către furnizori.
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În opinia domniei sale, licitaţia electronică reprezintă o idee strălucită, dar

care trebuie însoţită şi de mai multă rigurozitate. Unele specificaţii, care apar

pentru produsele din licitaţie, sunt de-a dreptul ilare pentru că publicarea

acestora se face de către persoane din administraţia spitalului , care nu cunosc

specificul laboratorului. De exemplu, pentru consumabilele sau reactivii

destinaţi unui anumit tip de aparat, se  cere aprobarea producătorului ca aceste

consumabile sau reactivi să fie utilizaţi pentru un alt tip de aparat.

Dl.dep.farm.Ion Burnei şi dl.dep.Gheorghe Popescu solicită informaţii

suplimentare pentru  clarificarea aceastei situaţii.

Doamna dr.Ramona Ştefan precizează că, dacă aparatul este un �sistem

deschis� licitaţia se organizează în condiţii legale. Cerând această aprobare se

comite, în fapt,  o ilegalitate.

Doamna dep.Constanţa Popa intervine şi subliniază că, în �sistemul

închis�, consumabilele şi reactivii se află sub monopolul producătorului. În

cazul �sistemului deschis� nu mai trebuie să se ceară aprobarea producătorului,

pentru că astfel sistemul devine �închis�, iar licitaţia nu mai are sens. Aceste

situaţii se pot rezolva fie prin evitarea generării unui fals sistem �închis� , fie

prin consultarea prealabilă a specialiştilor, singurii în măsură să decidă asupra

ofertelor.

Dl.dep.Gheorghe Popescu intervine şi subliniază că, cel puţin până în

anul 2002, sistemele �deschise� au reprezentat doar 10 % din oferte.

În continuare, referindu-se la modul de derulare a contractelor cu

furnizorii de produse medicale, doamna dr.Ramona Ştefan arată că,  atunci când

factorii executivi nu-şi respectă semnătura se ajunge la o situaţie de criză. Astfel,

s-a ajuns la situaţia neclară în care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

vorbeşte de datorii de 400 miliarde lei, iar Ministerul Sănătăţii şi Familiei de

1.000 � 1.500 miliarde lei. Mai nou, Ministerul Sănătăţii şi Familiei face vorbire

despre o listă a spitalelor solvabile, fapt care încalcă principiul prin care cel care

participă la o licitaţie trebuie să deţină toţi banii necesari achiziţiei. Cu toate că
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s-au acumulat datorii mari, livrările au continuat din bună credinţă, fiind vorba

de sănătatea oamenilor. La ora actuală, livrările au fost oprite.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi solicită

reprezentantului Asociaţiei Furnizorilor de Produse Medicale să dea dovadă de

înţelegere şi să reia livrările, fiind vorba despre sănătatea populaţiei.

Doamna dr.Ramona Ştefan arată că asociaţia pe care o reprezintă va relua

livrările numai atunci când va exista o poziţie clară din partea Casei Naţionale

de Asigurări de Sănătate şi din partea Ministerului Sănătăţii şi Familiei . Chiar

dacă datoriile vor fi achitate , până când sistemul sanitar nu va fi restructurat,

problema nu va fi rezolvată.

În continuare, dl.dep.Petre Naidin reaminteşte că aceste probleme au mai

fost examinate în comisie. Parlamentarii nu desfăşoară activitate executivă dar

pot exercita controlul asupra Executivului. În perioada care a trecut, din anul

2000, comisia a făcut doar politica sănătăţii şi a sprijinit toate iniţiativele

legislative care vizează buna funcţionare a sistemului sanitar. Domnia sa ,

personal, s-a preocupat de strângerea de semnături în judeţul Călăraşi pentru

promovarea unei iniţiative legislative prin care se prevede alocarea, pentru

sănătate, a 7 % din PIB. Deoarece termenul de depunere a fost depăşit, domnia

sa solicită sprijinul dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  pentru

iniţierea unei propuneri legislative cu acelaşi obiect, al cărei iniţiator să fie

Comisia pentru sănătate şi familie  a Camerei Deputaţilor.

În continuare, dl.dep.farm.Ion Burnei menţionează că deţine unele

informaţii din judeţul Argeş privind situaţia de criză din sistemul sanitar. În

urma analizei, care va urma, ar trebui ca paturile de spital să fie folosite într-un

mod mai judicios.

Referitor la licitaţii, domnia sa afirmă că producătorii români nu mai

participă la aceste licitaţii cu spitalele, deoarece există datorii neachitate încă din

anul 2001. Aceste licitaţii sunt avantajoase  pentru producători numai în situaţia

în care aceştia, de comun acord, stabilesc prin înţelegere  limita inferioară a
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preţului. De cele mai multe ori, prin licitaţie electronică se achiziţionează

produse de slabă calitate.

În privinţa salariilor, procentul de 80 % cuprinde şi plata salariilor

rezidenţilor, indexările salariale, precum şi plata tichetelor de masă. Pentru

situaţia existentă vina aparţine stilului defectuos de finanţare, care nu a ţinut

seama de aceste obligaţii curente.

Datoriile către furnizorii de medicamente şi produse medicale trebuie

achitate integral, pentru ca datoriile să nu mai fie reportate de la un an la altul.

Domnia sa cunoaşte bine situaţia farmaciilor din judeţul Argeş şi subliniază că

există zone în care nu se mai eliberează reţete compensate şi gratuite.

În privinţa normelor la Contractul � Cadru pe anul 2003 emise de către

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , domnia sa subliniază că acestea nu

corespund deoarece reprezentanţii  Colegiului Medicilor din România şi

Colegiului Farmaciştilor din România au fost excluşi de la discuţii, iar Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate nu dispune de specialişti.

În continuare,  doamna dep.dr.Ana Florea este de părere că, Colegiul

Medicilor din România ar trebui să sprijine elaborarea ghidului de practică

medicală şi a pachetului minimal de servicii medicale ce se acordă asiguraţilor.

Acestea vor apăra drepturile pacienţilor. Dacă aceste lucruri nu se vor calcula

foarte clar, nu se va putea face ordine în sistemul sanitar.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru se declară nemulţumit de

afirmaţiile  domnului ec.Ovidiu Buluc privind alocarea pentru salarii a 80 % din

bugetul pentru sănătate. Comisia a susţinut în permanenţă şi va susţine şi în

continuare creşterea salariilor medicilor şi personalului medical, deoarece aceste

salarii sunt foarte mici. Până în prezent nu s-a rezolvat nimic în acest sens,

deoarece interesele sunt împărţite. Unii susţin că medicii din spital ar trebui să

beneficieze de salarii mai mari, alţii susţin că medicii de familie sunt cei

îndreptăţiţi să aibă salarii mai mari. De asemenea, comisia a susţinut, în

permanenţă, autonomia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , deziderat care
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a fost distrus prin promovarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002.

Banii aprobaţi pentru bugetul pentru sănătate din anul 2003 nu vor ajunge decât

pentru activitatea curentă  şi pentru achitarea datoriilor restante. În opinia

domniei sale, chiar dacă comisia va face o anchetă situaţia nu se va rezolva,

Guvernul fiind singurul în măsură să o soluţioneze, printr-o hotărâre de Guvern.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi subliniază

că soluţionarea acestei situaţii se poate realiza numai prin promovarea iniţiativei

legislative privind asigurările sociale de sănătate de la Senat şi blocarea, de către

Guvern, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002. Parlamentul este

forul suprem al ţării şi are dreptul constituţional de a-şi exercita controlul asupra

activităţii Executivului.

În continuare, dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru ridică problema

cabinetelor medicale aflate în comodat şi arată că nu s-a dorit să se reglementeze

trecerea acestora în proprietatea medicilor. Fără privatizare nu este posibil să se

întocmească un buget real de practică al cabinetului medical , excepţie trebuie să

facă centrele de diagnostic şi tratament, instituţii în care s-au făcut investiţii

mari.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei intervine şi subliniază că principala cauză a

crizei din sistemul sanitar o reprezintă nerespectarea legii, respectiv

nerespectarea prevederilor contractuale.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine

şi arată că, în ultimii doi ani la capitolul sănătăţii, nici o persoană din cadrul

comisiei nu a făcut politică politicianistă. Toţi membrii comisiei au militat

numai pentru sănătatea poporului român.

Domnia sa arată, în continuare, că reforma sistemului sanitar trebuie să se

bazeze în mod obligatoriu pe autonomia reală a Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate , ca şi în modelul german. În prezent s-a ajuns la o finanţare mascată în

bugetul de stat, numai din banii asiguraţilor. Cheltuirea, în alte scopuri, a
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fondului de asigurări de sănătate trebuie curmată. Acest fapt a fost sesizat şi în

Raportul Băncii Mondiale la Capitolul IV.

Lipsa fondurilor pentru sănătate a generat aspecte sanitare antiepidemice

grave, datorate în special neefectuării  vaccinărilor.

De asemenea, iniţiativa Colegiului Medicilor din România de introducere

a normelor de bună practică medicală trebuie susţinută.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a dezinformat, de multe ori,

asupra situaţiei financiare a sistemului sanitar, deoarece artificiile statistice pot

acoperi orice cifră.

Cele 2 comisii de sănătate ale Parlamentului României au desfăşurat o

activitate legislativă susţinută pentru îmbunătăţirea activităţii din sectorul

sanitar. De asemenea, Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor

va proceda , peste 2 � 3 săptămâni ,la întâlnirea cu reprezentanţii Curţii de

Conturi.

Aceste petiţii care au venit la Camera Deputaţilor,  solicită constituirea

unui grup de lucru care va analiza situaţia, în teritoriu şi va prezenta rezultatele

şi concluziile în prezenţa reprezentanţilor Colegiului Medicilor din România ,

Colegiului Farmaciştilor din România , a Asociaţiei Distribuitorilor de

Medicamente din România şi Asociaţiei Furnizorilor de Produse Medicale din

România.

Domnia sa salută prezenţa domnului senator prof.dr.Sorin Oprescu,

vicepreşedinte al Comisiei pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului

României şi îl roagă să-şi exprime punctul de vedere asupra celor prezentate.

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu arată că, din punct de vedere al

Comisiei pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului României susţine

înfiinţarea acestei comisii şi, la rândul său, o va propune Biroului Permanent al

Senatului. Până acum, aceste comisii au funcţionat separat dar  domnia sa

doreşte ca această comisie să fie comună Camera Deputaţilor � Senat.
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Ne aflăm într-o situaţie de criză profundă a sistemului sanitar, precizează

domnia sa şi suntem solicitaţi să facem arbitrajul acestei situaţii. Este necesar să

se stabilească dacă va fi vorba de un grup de lucru sau de o comisie de anchetă.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi pledează

pentru înfiinţarea unui grup de lucru care, dacă nu-şi va atinge scopul, să se

transforme într-o comisie de anchetă.

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu propune, în numele Comisiei pentru

sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului, înfiinţarea unei comisii de anchetă

care să-şi prezinte rezultatele  în faţa Parlamentului.

Este necesar să fim tranşanţi, subliniază domnia sa şi să combatem ideea

periculoasă perpetuată că medicii nu sunt capabili să-şi gestioneze sistemul şi nu

sunt în stare să respecte legislaţia economico-financiară. Din materiale trebuie să

rezulte un adevăr sau o radiografie a sistemului sanitar. Concluziile trebuie să fie

transparente. Această comisie trebuie să producă măsuri, în procent de 75 % şi

25 % constatări, deoarece opinia publică este saturată de constatări. Domnia sa

opiniază pentru o comisie generală care se va împărţi, mai apoi, pe domenii ale

activităţii medicale.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei menţionează că şi

Curtea de Conturi se află în subordinea Camerei Deputaţilor şi tocmai de aceea,

comisia a primit  raportul său. La această comisie trebuie să participe şi

specialişti ai Curţii de Conturi pentru a analiza aspectele financiare.

Domnia sa opiniază pentru o subcomisie de analiză şi anchetă, împreună

cu Senatul şi cu participarea specialiştilor Colegiului Medicilor din România şi

Colegiului Farmaciştilor din România , deoarece situaţia este gravă şi sistemul

sanitar este în suferinţă. Acest fapt este ilustrat şi de nivelul înalt al indicatorilor

de morbiditate şi mortalitate care ne situează pe primul loc în Europa.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune să se înainteze

o solicitare , în scris, domnului Valer Dorneanu, preşedintele Camerei

Deputaţilor ca, în conformitate cu adresele nr.1/P/85 din 17.02.2003 şi nr.1/P/86
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din 17.02.2003 să aprobe constituirea unei subcomisii de analiză care să

investigheze toate aspectele desprinse pe parcursul audierilor şi dezbaterilor,

precum şi din aspectele prezentate în petiţiile Colegiului Medicilor din România

şi Colegiului Farmaciştilor din România . Această subcomisie va conlucra cu

subcomisia similară de la nivelul Senatului.

Domnia sa propune, în calitate de membrii ai acestei subcomisii pe

următorii: dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , dl.dep.dr.Liviu Dragoş, dl.dep.farm.Ion

Burnei , dl.dep.dr.Ludovic Abiţei , doamna dep.Constanţa Popa , doamna

dep.dr.Ana Florea , dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru , dl.dep.Petre Naidin ,

doamna dep.Iulia Pataki, dl.dep.Gheorghe Popescu, dl.dep.dr.Ion Luchian .

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor  a aprobat, în

unanimitate, să înainteze această solicitare precum şi componenţa subcomisiei

de analiză.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

subliniază că, având în vedere situaţia gravă cu care se confruntă în prezent,

sistemul sanitar şi repercursiunile negative asupra asistenţei medicale a

populaţiei, se impun de urgenţă următoarele măsuri:

- constituirea subcomisiei de analiză care să investigheze toate

aspectele care s-au desprins pe parcursul audierilor şi dezbaterilor, care să

analizeze rapoartele trimise comisiei de către Colegiul Medicilor din România şi

Colegiul Farmaciştilor din România  şi care să conlucreze cu  subcomisia

similară de la nivelul Senatului României;

- în termen de 3 săptămâni subcomisia Camerei Deputaţilor va

prezenta rezultatele analizei şi măsurile stabilite în colaborare cu Ministerul

Sănătăţii şi Familiei, Colegiul Medicilor din România şi Colegiul Farmaciştilor

din România , care se impun a fi luate pentru remedierea urgentă a situaţiei de

criză din sistemul sanitar;
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- promovarea de urgenţă a propunerii legislative iniţiate de 12

senatori şi deputaţi din toate partidele politice,  privind asigurările sociale de

sănătate care a fost votată pe articole în Plenul Senatului şi aşteaptă votul final ;

- reglementarea privatizării cabinetelor medicale prin promovarea

unei iniţiative legislative de către membrii comisiei ;

- iniţierea unei propuneri legislative privind alocarea a cel puţin 7 %

din PIB pentru sănătate ;

- stabilirea pachetului minimal de servicii medicale acordate

asiguraţilor, elaborarea ghidurilor de practică medicală şi completarea acestora

cu protocoale de practică ;

- asigurarea autonomiei reale a Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate şi controlul ei de către Parlament şi Curtea de Conturi.

O altă măsură care se impune este plata datoriilor spitalelor în valoare de

13.400 miliarde lei în cel mai scurt timp şi nu din bugetul Ministerului Sănătăţii

şi Familiei şi bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate pentru a putea

salva astfel falimentarea sistemului de sănătate.

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest plan de măsuri, a cărui derulare

va fi analizată periodic.

La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere propunerea

legislativă privind controlul surselor de apă din mediul rural.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că potrivit

propunerii legislative toate sursele de apă din mediul rural urmează să fie

controlate periodic la interval de 1 � 3 luni, iar starea de apă potabilă va fi

consemnată pe o plăcuţă aplicată pe sau în imediata vecinătate a sursei de apă.

Toţi proprietarii surselor de apă vor trebui să asigure accesul nemijlocit al

organelor de control, să sprijine această acţiune şi să întreţină în mod

corespunzător sursa de apă.
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La nivelul administraţiei judeţene se va asigura un laborator  dotat cu

aparatura şi personalul necesar, după o organigramă stabilită de Ministerul

Sănătăţii şi Familiei . Acestui minister, împreună cu Ministerul Administraţiei

Publice le revine sarcina aplicării prevederilor propunerii legislative.

Doamna Lili Pasat, inspector sanitar şef în cadrul Inspecţiei Sanitare de

stat din Ministerul Sănătăţii şi Familiei arată că Ministerul Sănătăţii şi Familiei

nu susţine promovarea acestei propuneri legislative, întrucât sunt o serie de acte

normative în vigoare, unele fiind transpuse din legislaţia europeană, care rezolvă

această problematică. Astfel , conform art.15 alin.(2) şi (3) din Legea apelor

nr.107/1996, normele de calitate a resurselor de apă se aprobă prin standarde la

propunerea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, iar normele privind

calitatea apei potabile se aprobă prin standarde la propunerea Ministerului

Sănătăţii şi Familiei .

În temeiul acestor dispoziţii, prin Hotărârea Guvernului nr. 100/2002 au

fost aprobate Normele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de

suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi Normativul privind metodele de

măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă

destinate producerii de apă potabilă.

Prin Capitolul III din Anexa 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei

nr.536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a

recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, au fost reglementate

normele de igienă pentru fântâni publice şi individuale, folosite la

aprovizionarea cu apă de băut.

Controlul calităţii apei din fântânile particulare presupune o abordare

diferenţiată, deoarece necesită aprobarea proprietarului şi implicarea acestuia în

măsuri de remediere.

Ministrul sănătăţii şi familiei şi ministrul administraţiei publice urmează

să aprobe un ordin comun referitor la Normele metodologice de aplicare a

Ordonanţei Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre
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Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi autorităţile administraţiei publice locale în

aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice. Un capitol din acest

ordin se va referi la responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice şi ale

autorităţilor teritoriale de sănătate publică privind construirea, întreţinerea,

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

publice. De asemenea, este prevăzut şi modul de avertizare a populaţiei asupra

potabilităţii sau nepotabilităţii apei de fântână.

În ceea ce priveşte fântânile particulare, acestea vor face obiectul

Normelor de supraveghere, inspecţie, monitorizare şi control al calităţii apei

potabile, ce vor fi elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei conform

prevederilor Legii nr.458/2000 privind calitatea apei potabile. Această lege

constituie transpunerea prevederilor Directivei CEE 98/83 privind calitatea apei

potabile pentru consum uman.

Domnia sa arată, în continuare, că Ministerul Sănătăţii şi Familiei , ca o

măsură de protecţie a copiilor sugari, a luat măsuri prin medicii de familie

pentru  identificarea fântânilor cu apă potabilă.

Un ultim argument pentru nepromovarea propunerii legislative, prezentat

de doamna dr.Lili Pasat sunt analizele privind calitatea apei, efectuate contra

cost ( 600.000 lei/probă prelevată) numai la reclamaţiile populaţiei.

În final domnia sa subliniază că problematica privind calitatea apei

potabile este inclusă într-un program care este acceptat de Uniunea Europeană şi

care necesită  câţiva ani pentru a fi aplicat corect, deoarece este vorba şi de

educaţia cetăţenilor.

Dl.dep.farm.Ion Burnei doreşte să cunoască de ce , în prezent, controlul

surselor de apă potabilă este efectuat de 2 echipe.

Doamna dr.Lili Pasat arată că legislaţia în vigoare are prevederi în acest

sens; astfel există Departamentul de constatare a poluării apelor şi

Departamentul de reglementare care, în urma constatării de către prima echipă,
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aplică amenda. În prezent, Ministerul Sănătăţii şi Familiei analizează activitatea

direcţiilor de sănătate publică judeţene, desfăşurată în acest sens.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că

structurile de control a surselor de apă trebuie să fie diferite. Nu se poate ca cel

care avizează să şi controleze sursele de apă.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru arată că Legea nr.458/2002

privind calitatea apei potabile nu se poate aplica fără normele metodologice care

nici în prezent nu au fost elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată că această propunere nu este de nivelul

legii, prevederea din art.1 al propunerii legislative în discuţie este incorectă ,

întrucât în Legea nr.458/2002 se precizează că sursele de apă potabilă se

controlează din punct de vedere sanitar la 1 lună. Domnia sa subliniază că

Ministerul Sănătăţii şi Familiei a dat dovadă de neglijenţă deoarece nu au emis

normele de aplicare ale legii în perioada prevăzută de lege. Legea nr.458/2002

stabileşte principii generale de control a calităţii apei potabile, însă nu specifică

ritmul de control a acestora. Mai mult, Legea nr.107/1996 şi Hotărârea

Guvernului nr. 100/2002 nu fac nici o referire la sursele de apă potabilă de

adâncime. Referitor la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei  nr.536/23 iunie

1997 acesta cuprinde un capitol în care se precizează cum se construiesc

fântânile, cum se face clorinarea acestora, dar nu şi controlul calităţii apei.

Domnia sa apreciază că această propunere legislativă care vine în

completarea actelor normative în vigoare se poate promova, numai dacă

Ministerul Sănătăţii şi Familiei nu elaborează de urgenţă, normele de aplicare a

Legii nr.458/2002.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei doreşte să cunoască

motivul pentru care  nu au apărut aceste norme şi cine se face vinovat pentru

aceast lucru .

Doamna dr.Lili Pasat informează că persoana din cadrul Direcţiei de

supraveghere din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei care se ocupa de
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această problematică s-a pensionat şi, în consecinţă, domnia sa împreună cu

dl.dr.Rafila, director general al Direcţiei de Medicină Preventivă  vor prelua şi

aceste atribuţii.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei se declară nemulţumit

de răspuns şi subliniază că, pe viitor doreşte ca Ministerul Sănătăţii şi Familiei

să trimită la lucrările comisie persoane competente şi de specialitate.  Domnia sa

întreabă pe doamna dr.Lili Păsat dacă există şi alte argumente în susţinerea

respingerii propunerii legislative. Faptul că Ministerul Sănătăţii şi Familiei va

elabora o lege cu acest obiect de reglementare nu reprezintă un argument

temeinic pentru respingerea propunerii legislative.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei insistă pentru a primi răspunsuri punctuale la

întrebarea �în ce legi există reglementări privind controlul calităţii apei potabile

din fântâni.�

Doamna dr.Lili Pasat informează că, în afara legilor menţionate,

Ministerul Sănătăţii şi Familiei lucrează la un proiect de lege care va acoperi şi

acest segment. În plus, subliniază domnia sa orice lege trebuie să aibă şi

acoperire financiară, ori propunerea legislativă nu prevede şi surse de finanţare.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că, în afara

Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr.536/1997 unde se vorbeşte despre

control şi Ordonanţa Guvernului nr. 50/2002 unde se fac nişte precizări pentru

fântânile publice,  nu există şi alte prevederi şi,  întrucât până în prezent nu au

fost elaborate normele pentru aplicarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei

potabile, comisia nu deţine nici o garanţie privind controlul calităţii apei de băut.

Nu există nici o reglementare prin care proprietarul fântânii este sancţionat dacă

poluează fântâna.

Doamna dep.Constanţa Popa arată că s-au semnalat o serie de poluări cu

petrol a fântânilor private. Există localităţi în care fântânile nu au indicatori în

parametrii normali. Ce se întâmplă cu ele deoarece nu există proiecţii bugetare

pentru acestea ?
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Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei subliniază că datorită neelaborării normelor de

aplicare a Legii nr.458/2002 comisia nu poate respinge propunerea legislativă în

discuţie.

Dl.dep.farm.Ion Burnei apreciază că prevederile legislative nu sunt de

nivelul legii, însă în lipsa normelor de aplicare a Legii nr.458/2002 comisia nu

are motive de respingere a acesteia.

În continuare, domnia sa doreşte ca doamna dr.Lili Pasat să informeze pe

ministrul sănătăţii şi familiei că ar fi necesară modificarea organigramei

Ministerului Sănătăţii şi Familiei prin restructurarea Inspecţiei Sanitare de Stat

în aşa fel încât atribuţiile privind controlul calităţii apei potabile să revină numai

unui singur departament.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că

propunerea legislativă nu se poate respinge, deoarece  problematica tratată nu se

regăseşte, în totalitate, în alte acte normative.

Doamna dep.dr.Ana Florea arată că normele de aplicare a Legii

nr.458/2002 trebuiau elaborate însă consideră că acestea trebuie să corespundă

normelor Uniunii Europene şi probabil acesta este un motiv de întârziere a

acestora. Această problemă constituie un capitol din programul de aderare a ţării

noastre la Uniunea Europeană.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei după ce arată că

comisia a dezbătut şi a elaborat Legea nr.458/2002 în procedură de urgenţă,

tocmai pentru că facea parte din programul de aderare a ţării la Uniunea

Europeană, Ministerul Sănătăţii şi Familiei , prin Inspecţia Sanitară de Stat a

tratat cu indiferenţă elaborarea normelor metodologice a legii. Domnia sa

propune să se înainteze o adresă Ministerului Sănătăţii şi Familiei pentru a

semnala acest lucru.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că propunerea

legislativă poate fi respinsă în cazul că obiectul de reglementare a acesteia se

regăseşte în alte acte normative, ceea ce nu este cazul sau atunci când aceasta nu
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este bună. Domnia sa consideră că propunerea legislativă poate fi îmbunătăţită

prin introducerea unor amendamente privind modificarea perioadei  de control a

fântânilor    ( la 6 luni ) pentru a reduce costurile.

Doamna dr.Lili Pasat arată că în cazul propunerii legislative raportul

cost/eficienţă este negativ.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că pentru

sănătatea populaţiei , această abordare a problemei nu este corectă.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei propune ca dezbaterile să fie amânate pentru a se

aştepta motivaţii reale de respingere sau elaborarea normelor metodologice de

aplicare a Legii nr.458/2002.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca să se fixeze

un termen de aşteptare şi să se specifice aceasta într-o adresă ce va fi înaintată

Ministerului Sănătăţii şi Familiei . Astfel, dacă până la data de 15 martie , în

Monitorul Oficial al României nu vor apărea normele metodologice de aplicare

a Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, comisia va promova

propunerea legislativă.

În continuare, domnia sa arată că nu este de corect ca să existe o

competiţie între Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Comisia pentru sănătate şi

familie a Camerei Deputaţilor în sensul că Ministerul Sănătăţii şi Familiei

solicită respingerea propunerilor legislative cu motivaţia că Ministerul Sănătăţii

şi Familiei elaborează sau va elabora un proiect de lege cu acelaşi conţinut. De

asemenea subliniază încă odată că,  în sănătate,  nu există raport cost/eficienţă.

Conform celor afirmate de doamna Lili Pasat sunt identificate fântânile de apă

potabilă folosite pentru prepararea laptelui praf la sugari, dar la nesugari ( peste

vârsta de 12 luni ) ce se întâmplă, deoarece şi aceştia  sunt în pericol de a se

intoxica.

Domnia sa subliniază că activitatea antiepidemică la nivel de ţară suferă

disfuncţionalităţi, lucru care nemulţumeşte comisia deoarece profilaxia trebuie

situată  pe primul loc.
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În concluzie dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că:

- membrii  comisiei şi-au exprimat nemulţumirea faţă de activitatea

desfăşurată de Inspecţia Sanitară de Stat şi de Direcţia generală de sănătate

publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei , care aveau obligaţia

expresă de a elabora şi de a pune la dispoziţia conducerii Ministerului Sănătăţii

şi Familiei , până la această dată, documentele menţionate;

- prin scrisoarea ce va fi  adresată doamnei dr.Daniela Bartoş

ministrul sănătăţii şi familiei, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât să

solicite emiterea şi publicarea acestor norme până la data de 15 martie a.c.  În

caz contrar, întrucât există un vid legislativ iar aceste norme sunt absolut

necesare pentru prevenirea bolilor şi promovarea sănătăţii populaţiei ,comisia se

vede nevoită să apeleze la prerogativele de care dispune şi să promoveze

propunerea legislativă privind controlul surselor de apă din mediul rural ( PL

nr.517/2002) situaţie care ar putea fi evitată prin emiterea normelor mai sus

menţionate.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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