
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                    Nr. 28/63 / 27 februarie 2003   

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele  de  25 ,26 şi 27.02.2003   

La lucrările comisiei sunt prezenţi 12 deputaţi, fiind absenţi motivat  2

deputaţi.

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ,

vicepreşedintele comisiei .

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

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea

Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia

Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin

Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Tratarea

apei potabile şi a apei uzate din oraşul Braşov şi localităţile învecinate situate în

judeţul Braşov, România, semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la

7 iunie 2002 ( PL nr.101/13.02.2003).

2. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru ratificarea

Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia

Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin

Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura

Modernizarea sistemului de apă potabilă şi cel al apelor uzate în oraşul Paşcani,
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România, semnat la Bucureşti la 17 aprilie 2002 şi la Bruxelles la 18 decembrie

2001 ( PL nr.102/13.02.2003).

3. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap (PL. nr.19/1.02.2003).

Lucrările şedinţei sunt deschise de dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ,

vicepreşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi care a fost adoptată în

unanimitate.

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

Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul

României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă

acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru

măsura Tratarea apei potabile şi a apei uzate din oraşul Braşov şi localităţile

învecinate situate în judeţul Braşov, România, semnat la Bucureşti la 2 august

2002 şi la Bruxelles la 7 iunie 2002.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei arată că se impune

promovarea proiectului de lege  care are ca obiect de reglementare luarea de

măsuri referitoare la realizarea de investiţii privind colectarea şi tratarea apelor

uzate în oraşul Braşov. Aceste măsuri sunt propuse pentru finanţare prin

Programul ISPA. Astfel, în perioada 2000 � 2006, prin intermediul

instrumentului financiar de preaderare ISPA, România beneficiază anual de

aproximativ 240 milioane euro , pentru reabilitarea infrastructurii de mediu şi

transport, în conformitate cu obiectivele Parteneriatului pentru Aderare şi cu

prevederile legislaţiei comunitare în domeniu.

În vederea stabilirii cadrului instituţional necesar pentru  implementarea

acestui instrument financiar în România, la data de 20 octombrie 2000, la

Bucureşti, a fost semnat Memorandumul de înţelegere privind utilizarea

Fondului Naţional pentru ISPA, între Guvernul României şi Comunitatea
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Europeană, care a fost adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 1328/2000. Având

în vedere rolul important şi obiectivele specifice ale acestui program de asistenţă

financiară nerambursabilă, România a demarat procesul de derulare a

programului ISPA prin elaborarea Strategiei naţionale ISPA în domeniul

mediului şi, respectiv, în domeniul transporturilor, pe baza prevederilor

comunitare şi a documentelor fundamentale care definesc cadrul relaţiilor dintre

România şi Uniunea Europeană, precum Parteneriatul pentru Aderare şi

Programul Naţional de Aderare a României  la Uniunea Europeană .

În baza acestor documente strategice, România a transmis Comisiei

Europene, în perioada 2000 � 2002, peste 40 de aplicaţii, dintre care au fost

aprobate, până în prezent, 27 de Memorandumuri de finanţare ISPA, în valoare

totală de aproximativ 1.070 meuro, România fiind astfel statul candidat cu cea

mai mare rată de angajare a fondurilor ISPA ( peste 66 % din bugetul total

alocat pentru perioada 2000 � 2006).

Totodată, în cadrul procesului de derulare a Programului ISPA, în

perioada 2000 � 2002 s-au înregistrat progrese importante atât în ceea ce

priveşte demararea efectivă a proiectelor aprobate de Comitetul de Gestiune

ISPA cât şi consolidarea sistemului instituţional creat pentru implementarea

Programului ISPA în România şi definirea priorităţilor strategice pentru

perioada 2002 � 2006. Astfel, s-a înregistrat un ritm susţinut de implementare a

proiectelor, prin finalizarea unui număr de 16 licitaţii pentru asistenţă tehnică şi

supervizare a lucrărilor şi a unui număr de 6 licitaţii pentru componentele de

investiţii şi lucrări în construcţia şi reabilitarea infrastructurilor de mediu şi

transporturi.

În vederea unei coordonări eficiente şi dinamice a Programului ISPA, a

fost constituit Comitetul de Monitorizare ISPA România � Uniunea Europeană ,

şi a fost stabilit un sistem de monitorizare lunară a implementării proiectelor

ISPA, cu participarea instituţiilor implicate, a beneficiarilor finali ai proiectelor

şi a reprezentanţilor Comisiei Europene.



4

În cadrul Programului ISPA, partea comunitară, la Bruxelles, la data de 7

iunie 2002, iar partea română la Bucureşti, la data de 2 august 2002 au semnat

Memorandumul de finanţare convenit între Comisia Europeană şi Guvernul

României privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul

pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura �Tratarea apei potabile

şi a apei uzate din oraşul Braşov şi localităţile învecinate situate în judeţul

Braşov, România.� Această măsură reprezintă una din priorităţile strategice

identificate de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi constă în realizarea de

investiţii privind colectarea şi tratarea apelor uzate în oraşul Braşov.

În continuare, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei arată

că principalele obiective ale acestei măsuri propuse pentru finanţare prin

Programul ISPA sunt: eficientizarea serviciilor de alimentare cu apă şi atingerea

standardelor de tratare a apelor uzate, conform Directivelor nr.98/83/EC şi

nr.91/271/EEC, eliminând astfel riscurile care vizează sănătatea umană şi

mediul natural.

Din costul total al proiectului de 58.708.624 euro, finanţarea prin

Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare ISPA reprezintă

41.683.123 euro, iar cofinanţarea , care va fi asigurată de autorităţile locale şi

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, este de 2.546.210,

respectiv 14.479.291 euro.

Doamna dep.dr.Ana Florea arată că unele cheltuieli aferente costurilor

neeligibile incluse în planul de finanţare la memorandumul de finanţare se

suportă din surse proprii ale beneficiarului final.

De asemenea, sumele necesare continuării finanţării proiectului în cazul

indisponibilităţii temporare a contribuţiei comunitare ISPA se prevăd în bugetul

de stat la alineatul �Transferuri aferente Fondului naţional de preaderare�, în

bugetul  Ministerului Finanţelor Publice � �Acţiuni generale�, şi se transferă

autorităţii responsabile cu implementarea măsurii � Oficiul de Plăţi şi
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Contractare PHARE, urmând a se regulariza cu fondurile transferate de către

Comisia Europeană, în limita sumelor eligibile cheltuite.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei arată că valoarea

maximă a asistenţei asigurată până în 2008 de către Comisia Europeană este de

41.683.123 euro şi este detaliată în cele 3 anexe la proiect.

Proiectul de lege este structurat în 10 articole care cuprind angajamentul

privind valoarea grantului acordat de către Comunitatea Europeană, modul cum

se fac plăţile, condiţiile privind evaluările şi situaţia activelor şi condiţiile care

trebuiesc îndeplinite înaintea fiecărei plăţi ( avans, plăţi intermediare, plata

finală).

În continuare , proiectul de lege cuprinde descrierea programului de

reabilitare a reţelei de alimentare cu apă în oraşul Braşov şi localităţile

învecinate, dezvoltarea reţelei de apă, colectarea apelor uzate în Braşov şi

localităţile învecinate şi impactul acestui proiect asupra mediului.

Una din anexele proiectului de lege cuprinde prevederi financiare pentru

implementarea ISPA.

Întrucât nu s-au făcut intervenţii pe fond, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ,

vicepreşedintele comisiei  a supus la vot, iar comisia a votat în unanimitate,

acordarea avizului favorabil, asupra proiectului de Lege pentru ratificarea

Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia

Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin

Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Tratarea

apei potabile şi a apei uzate din oraşul Braşov şi localităţile învecinate situate în

judeţul Braşov, România, semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la

7 iunie 2002, în forma prezentată de Senat.

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

Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul

României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă
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acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru

măsura Modernizarea sistemului de apă potabilă şi cel al apelor uzate în oraşul

Paşcani, România, semnat la Bucureşti la 17 aprilie 2002 şi la Bruxelles la 18

decembrie 2001.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei arată că la baza

elaborării acestui proiect de lege a stat aceiaşi motivare prezentată de domnia sa

pentru proiectul de lege înscris la punctul 1 al ordinii de zi . Cele două proiecte

de lege au aceiaşi structură, aceleaşi etape de finanţare cu deosebirea că valoarea

maximă a asistenţei asigurate de către Comunitate, cel de-al doilea proiect de

lege, este de 12.196.500 euro , bani care vor fi alocaţi pentru reabilitarea sursei

de apă de la  Motca, a staţiei de tratare a apelor uzate Paşcani, e reţelei de

canalizare Paşcani.

Întrucât nu au fost făcute intervenţii asupra articolelor, dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan , vicepreşedintele comisiei  a supus la vot, iar comisia a hotărât în

unanimitate, acordarea avizului favorabil asupra proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap , în forma

adoptată de către Senat.

La punctul 3 al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei arată că, până în

prezent, activitatea de protecţie specială a persoanelor cu handicap a fost

coordonată la nivel naţional de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu

Handicap, în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

Această formă de organizare a structurii centrale nu mai este în

concordanţă cu măsurile generate de actele normative adoptate pe linia

descentralizării serviciilor publice şi a sistemului de finanţare, a dezvoltării
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competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale, a proiectării şi

implementării strategiilor privind protecţia specială a persoanelor cu handicap.

Prin proiectul de lege aflat în discuţia comisiei se prevede reorganizarea

actualei structuri în Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, prin:

- înfiinţarea autorităţii în subordinea Guvernului;

- desfiinţarea celor 42 de inspectorate judeţene care funcţionează ca

servicii descentralizate în teritoriu şi care potrivit prevederilor legale în vigoare

nu se aflau în raporturi juridice de autoritate cu consiliile locale şi judeţene.

Urmare acestei măsuri se realizează o reducere cu peste 200 de funcţii a

personalului administrativ bugetar şi scăderea substanţială a cheltuielilor

materiale şi de întreţinere, în total sarcina financiară se reduce cu aproximativ 23

de miliarde lei;

- totodată, ordonanţa stabileşte pârghiile prin care se exercită

controlul de către stat a activităţii de protecţie specială a persoanelor cu

handicap prin organizarea unui număr de opt inspecţii regionale. Competenţa

acestora vizează în principal exercitarea controlului asupra modului în care sunt

aplicate politicile de protecţie specială, respectarea drepturilor persoanelor cu

handicap şi aplicarea măsurilor de constrângere � constatarea contravenţiilor şi

aplicarea sancţiunilor � în cazul încălcării prevederilor legale referitoare la

încadrarea în grad de handicap a persoanelor;

- eliminarea paralelismului între diferite structuri administrative

existente la nivel local; potrivit prevederilor Legii nr.705/2001 privind sistemul

naţional de asistenţă socială în cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi

locale s-au înfiinţat servicii publice de asistenţă socială cu competenţe identice

cu ale inspectoratelor judeţene propuse a se desfiinţa;

- întărirea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei

publice prin simplificarea sistemului de structuri administrative locale şi prin

aducerea serviciilor cât mai aproape de nevoile cetăţenilor. În acest scop
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ordonanţa conservă competenţele autorităţilor locale de a înfiinţa şi organiza

astfel de servicii în concordanţă cu nevoile specifice locale.

În continuare comisia a procedat la dezbateri generale asupra proiectului

de lege.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei apreciază că

prevederile privind constituirea Comisiei Superioare de Expertiză Medicală a

Persoanelor cu Handicap sunt neclare, deoarece nu sunt prevăzute criteriile de

numire a membrilor comisiei . Din textul art.9 alin.(2) se poate înţelege că sunt 2

posibilităţi :

1. Această comisie este variabilă şi în acest caz la fiecare şedinţă de

soluţionare a contestaţiilor din comisie vor face parte medici specialişti ai

afecţiunilor pe care trebuie să le rezolve comisia.

2. Această comisie este permanentă şi, în acest caz, trebuie precizat în

lege că există o bază de circa 30 de medici care acoperă toate specialităţile şi din

rândul acestora  se vor numi medicii specialişti care vor soluţiona contestaţiile,

în funcţie de afecţiunea care produce handicapul.

Domnia sa apreciază că în această situaţie sintagma de la art.9 alin.(2),

a 2-a liniuţă �în funcţie de afecţiunea care produce handicapul� trebuie

eliminată. De asemenea trebuie precizată şi durata de funcţionare a comisiei.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei arată că este mai

bine ca aceste precizări să apară în lege şi nu în normele metodologice de

aplicare a legii.

În continuare, domnia sa arată că  aceleaşi probleme se ridică şi la art.13

care conţine prevederi privind organizarea comisiilor de expertiză medicală a

persoanelor cu handicap care sunt în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a

consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, care au ca activitate

încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap.

Un alt aspect abordat de dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele

comisiei se referă la asociaţiile ( de nevăzători, surzi, invalizi de război
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nevăzători, Liga pentru persoanele cu handicap din Cooperaţia

Meşteşugărească) care beneficiază de subvenţii de la bugetul de stat prin bugetul

Autorităţii. Domnia sa consideră că, pe viitor, pot să se înfiinţeze şi alte asociaţii

( de ex. handicapaţi locomotor) şi ar fi normal ca şi acestea să beneficieze de

subvenţii de la bugetul de stat. În consecinţă propune completarea textului de la

art.17 cu cuvântul �şi altele�.

Ca urmare a problemelor ridicate de dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ,

vicepreşedintele comisiei , comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pe articole

pentru următoarea şedinţă, când va fi invitat la dezbateri un reprezentant de la

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap.

p.PREŞEDINTE,

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN   
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