
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                    Nr. 28/ 12 /12 februarie 2003

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din ziua  de  11.02.2003   

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de

11.02.2003  între orele 15,00 � 19,00   având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru menţinerea în

activitate a medicilor de familie stabiliţi în mediul rural şi după împlinirea

vârstei de pensionare, la cerere ( PL. nr.521/10.10.2002 ).

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aderarea

României la Convenţia privind Procedura de Consimţământ Prealabil în

Cunoştinţă de Cauză aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide

care fac obiectul comerţului internaţional adoptat la Rotterdam, la 10 septembrie

1998 ( PL nr.701/3 februarie 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.19/3 februarie

2003).

4. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în

străinătate ( PL nr.27/3 februarie 2003).

5. Alte probleme privind activitatea curentă a comisiei.
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Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei , supunând la vot ordinea de zi care a fost aprobată în

unanimitate.

La primul punct al ordinii de zi comisia a trecut la examinarea, în

vederea avizării, a propunerii legislative pentru menţinerea în activitate a

medicilor de familie stabiliţi în mediul rural şi după împlinirea vârstei de

pensionare, la cerere .

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,

obiectul de reglementare al prezentei propuneri legislative îl constituie

menţinerea în activitate , la cerere, în baza autorizaţiei de liberă practică

acordată anual în condiţiile legii, a medicilor de familie care, prin specificul

prestaţiei profesionale, s-au stabilit în mediul rural şi s-au integrat în viaţa

socială a localităţii respective. Această iniţitivă legislativă are ca menire să

legalizeze o situaţie de fapt şi anume că medicii de familie stabiliţi în mediul

rural sunt solicitaţi de către locuitori chiar şi după pensionare.

De asemenea, în prezent, în localităţile din mediul rural accesibilitatea

populaţiei la serviciile medicale este foarte scăzută , în special, datorită

neacoperirii teritoriului cu numărul de medici de familie necesar.

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a avizat favorabil, în

unanimitate, propunerea legislativă pentru menţinerea în activitate a medicilor

de familie stabiliţi în mediul rural şi după împlinirea vârstei de pensionare, la

cerere, recomandând Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, care este

sesizată în fond, să ţină seama de recomandările care fac obiectul avizului

Consiliului Legislativ.

La punctul al doilea al ordinii de zi comisia a trecut la examinarea, în

vederea avizării, a proiectului de Lege pentru aderarea României la Convenţia

privind Procedura de Consimţământ Prealabil în Cunoştinţă de Cauză, aplicabilă
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anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide, care fac obiectul comerţului

internaţional, adoptată la Rotterdam, la 10 septembrie 1998.

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,

Convenţia privind Procedura de Consimţământ Prealabil în Cunoştinţă de Cauză

( procedura PIC ), aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide,

care fac obiectul comerţului internaţional, a fost adoptată la 10 septembrie 1998,

la Rotterdam, Olanda, fiind semnată până în prezent de 73 de state şi ratificată

( acceptată, aprobată sau s-a aderat la ea ) de încă alte 26 de state.

Convenţia reprezintă un important pas în direcţia asigurării protecţiei

sănătăţii populaţiei şi a mediului din toate ţările în faţa posibilelor pericole care

ar putea rezulta din comerţul cu pesticide şi produşi chimici deosebit de toxici.

Astfel, vor fi protejate populaţia şi mediul de efectele adverse ale unor pesticide

toxice şi ale altor produşi chimici. De asemenea, va putea fi stabilită o primă

linie de apărare împotriva posibilelor accidente sau poluări importante, prin

prevenirea importurilor nedorite de produşi chimici periculoşi, în special în

ţările în curs de dezvoltare şi, prin extindere, în toate ţările, dându-le

posibilitatea de a se proteja ele însele împotriva riscurilor datorate substanţelor

toxice.

Domnia sa a subliniat că, aderarea la Convenţia de la Rotterdam va

permite României accesul la programe, menite să ofere oportunităţi de finanţare

a unor proiecte comune cu state semnatare ale Convenţiei şi cu alte instituţii

responsabile.

În urma discuţiilor care au urmat şi având în vedere angajamentul

României privind preluarea în legislaţia naţională a acestor reglementări, aşa

cum rezultă din prevederile acquis-ului comunitar, Capitolul 22, Mediu, s-a

evidenţiat necesitatea aderării la această Convenţie, fapt care va conduce la

consolidarea imaginii pozitive a României în legătură cu modul de abordare a

politicii de mediu.
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În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a  avizat favorabil, în

unanimitate, proiectul de Lege pentru aderarea României la la Convenţia privind

Procedura de Consimţământ Prealabil în Cunoştinţă de Cauză aplicabilă

anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului

internaţional adoptat la Rotterdam, la 10 septembrie 1998 .

Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

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

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, prevăzute la punctul trei al

ordinii de zi , au fost amânate deoarece, în conformitate cu hotărârea Biroului

Permanent al Camerei Deputaţilor nr.54 BP din 10.02.2002, s-a decis să se

întocmească un raport comun de către Comisia pentru sănătate şi familie şi

Comisia pentru muncă şi protecţie socială.

La punctul patru al ordinii de zi comisia a procedat la examinarea în fond

a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2003

privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate.

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,

prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modul de trimitere a

persoanelor cu afecţiuni deosebit de grave, precum şi a celor care au dobândit

afecţiuni ca urmare a Revoluţiei din decembrie 1989, care nu pot fi tratate în

ţară, la tratament în străinătate.

În baza prevederilor HCM nr.1519/1967 şi ale Hotărârii Guvernului

nr.172/1990, persoanele cu afecţiuni foarte grave, precum şi cele care au

dobândit afecţiuni ca urmare a Revoluţiei din decembrie 1989 beneficiau de

tratament medical în străinătate.

Având în vedere actele normative care reglementează, în prezent, această

activitate şi ţinând seama de prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele

publice, potrivit cărora cheltuielile bugetare sunt determinate de autorizările
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conţinute în legi specifice şi în legile bugetare anuale, promovarea unui act

normativ cu caracter de lege pentru reglementarea trimiterilor cu caracter

medical în străinătate, se impune ca o necesitate.

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat,

în unanimitate, proiectul de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.

28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate cu

amendamentele care vor face obiectul raportului comisiei.

În cadrul discuţiilor de la punctul al cincilea al ordinii de zi , Comisia

pentru sănătate şi familie a examinat amendamentele Ministerului Sănătăţii şi

Familiei  ( DB nr.554/22.01.2003) privind modificarea unor texte care fac

obiectul raportului de înlocuire  nr.28/737/18.12.2002 asupra propunerii

legislative privind formarea profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi

farmaciştilor, amendamente care au fost primite după depunerea acestui raport.

Amendamentele înaintate de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei

vizează armonizarea unor texte cu prevederile Uniunii Europene şi corelarea cu

unele prevederi cuprinse în actele normative în vigoare, precum şi unele

modificări de formă.

În urma examinării acestor amendamente, Comisia pentru sănătate şi

familie şi-a însuşit, în unanimitate, majoritatea amendamentelor propuse urmând

ca acestea să fie susţinute în plen de către reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi

Familiei .

Din numărul total al membrilor comisiei ( 14 ) a absentat motivat

doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM   


