Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/ 90 / 13 martie 2003

SINTEZA
lucrărilor comisiei din zilele de 11, 12 şi 13.03.2003
Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 11.03.2003 între orele 15,00 – 18,30, în ziua de 12.03.2003
între orele 9,00 – 14,30 , iar în ziua de 13.03.2003 între orele 9,00 – 12,00
având următoarea ordine de zi:
1.

Audierea factorilor de răspundere din cadrul Ministerului Sănătăţii

şi Familiei privind aplicarea ordinului ministrului sănătăţii şi familiei
nr.875/2002 privind stabilirea atribuţiilor medicului de medicină generală /
medicină de familie cu competenţă în medicina de întreprindere.
2.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind producerea şi

valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră ( PL
nr.144/2003).
3.

Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de
interes judeţean şi local ( PL nr.411/2002).
Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie 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 audiat reprezentantul
Ministerului Sănătăţii şi Familiei privitor la aplicarea ordinului ministrului
sănătăţii şi familiei nr.875/2002 pentru stabilirea atribuţiilor medicului de
medicină generală/medicină de familie cu competenţă în medicina de
întreprindere. Această audiere a avut loc ca urmare a sesizărilor, din teritoriu,
ale unor medici de întreprindere şi care se declară nemulţumiţi de limitarea
atribuţiilor, prin aplicarea prezentului ordin.
Reprezentantul Ministerului Sănătăţii şi Familiei a informat comisia că,
la emiterea prezentului ordin, s-a avut în vedere faptul că numărul de medici de
medicina muncii este total insuficient pentru asigurarea accesului angajaţilor la
serviciile specifice şi aplicarea măsurilor de securitate a muncii.
În sensul prezentului ordin, medicii de medicină generală şi medicină de
familie, care îşi desfăşoară activitatea în întreprindere, vor parcurge un program
de pregătire teoretică şi practică stabilit la minimum 200 de ore efectuate în
ultimii 5 ani şi vor fi certificaţi prin susţinerea examenului de competenţă în
medicină de întreprindere. Examenul de competenţă în medicina de
întreprindere se organizează conform calendarului concursurilor şi examenelor
stabilit de Ministerul Sănătăţii şi Familiei .
Dintre principalele atribuţii de care dispune medicul cu competenţă în
medicina de întreprindere se pot desprinde următoarele:
-

întocmeşte şi gestionează dosarul de obiectiv ce conţine datele

referitoare la condiţiile de muncă din întreprindere;
-

participă direct la evaluarea stării de sănătate a angajaţilor;

-

efectuează examenul clinic de bilanţ la încetarea activităţii

angajatului;
-

urmăreşte efectuarea examenelor medicale complementare, a

analizelor de laborator şi a explorărilor paraclinice necesare în funcţie de tipul
de expunere şi de solicitările postului de muncă, recomandate de medicul de
medicina muncii;
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-

urmăreşte ca dosarul medical să conţină concluziile din fişele de

aptitudine, semnate de medicul de medicina muncii;
-

participă la realizarea managementului accidentelor de muncă în

întreprindere;
-

comunică direcţiei de sănătate publică morbiditatea cu întreruperea

temporară a capacităţii de muncă;
-

semnalează cazurile de boală profesională, conform metodologiei

aprobate de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei ;
-

realizează informarea şi educaţia permanentă a angajaţilor în

problemele de sănătate în muncă;
-

instruieşte angajaţii în vederea acordării primului ajutor în caz de

accident de muncă sau îmbolnăvire profesională acută;
-

urmăreşte derularea programelor de reabilitare, reinserţie şi

reorientare profesională, precum şi a celor de promovare a stării de sănătate la
locul de muncă, stabilite împreună cu medicul de medicina muncii.
În finalul acestei audieri, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele
comisiei a apreciat că prevederile prezentului ordin sunt utile şi a subliniat
următoarele aspecte:
-

este necesară reglementarea, prin lege, a activităţii de medicină a

muncii;
-

numărul de medici specialişti în medicina muncii este, în prezent,

insuficient şi trebuie luate măsuri concrete pentru promovarea învăţământului
superior postuniversitar în această specialitate şi de stimulare a viitorilor medici
în medicina muncii;
-

până la formarea necesarului de specialişti în medicina muncii este

necesară o derogare temporară de competenţă;
-

direcţiile de sănătate publică trebuie să preia , în mod direct,

gestionarea zonelor conflictuale ( Olt, Mehedinţi, etc.).
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La punctul doi al ordinii de zi , Comisia pentru sănătate şi familie a trecut
la examinarea, în vederea avizării, a propunerii legislative privind producerea şi
valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră.
După cum a subliniat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,
segmente importante din piaţa internă, la legume extratimpurii şi timpurii sunt
ocupate aproape, în totalitate, de produse din import de o calitate, în unele
cazuri, inferioară şi care pun în pericol sănătatea consumatorilor.
În procesul de armonizare a acquis-ului comunitar privind organizarea
comună de piaţă, în sectorul de legume şi fructe proaspete R ( CE) nr.2200/1996
şi RC ( CE) nr.466/2001 trebuie urmărite nivelurile maxime pentru anumite
substanţe contaminante în alimente, prevăzute de RC ( CE ) nr.466/2001,
precum şi unele cerinţe de inspecţie în relaţie cu standardele de calitate pentru
legume şi fructe, reglementate prin RC ( CE ) nr.1148/2001.
În acest sens, prezenta iniţiativă legislativă prevede că produsele de seră
destinate pentru consum uman, în stare proaspătă, se verifică în conformitate cu
limitele maxime de reziduuri de pesticide, azotaţi, arsenic, metale grele şi alte
substanţe prevăzute prin actele normative în vigoare.
De asemenea, a mai arătat domnia sa , determinarea conţinutului de
reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţe este obligatorie de către toţi
producătorii şi comercianţii de legume de seră. Procedurile şi responsabilităţile
eşantionării pentru determinarea de reziduuri de pesticide şi contaminanţi, la
aceste produse de seră sunt de competenţa laboratoarelor certificate şi acreditate
în acest sens. Livrarea, vânzarea sau comercializarea, în stare proaspătă sau
procesată, a legumelor de seră care conţin reziduuri de pesticide, arseniu şi
metale grele, azotaţi sau alte substanţe ce depăşesc nivelurile maxime admise,
este interzisă. Încălcarea acestei prevederi constituie infracţiune şi se pedepseşte
conform art.297 şi art.313 Cod Penal, iar pentru prejudicii cauzate
consumatorilor, persoanele responsabile pot fi obligate la despăgubiri, potrivit
dreptului comun.
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Apreciind oportunitate acestei iniţiative legislative, în sfera sa de
competenţă, Comisia pentru sănătate şi familie a avizat favorabil, în
unanimitate, propunerea legislativă privind producerea şi valorificarea
legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră.
Dezbaterile, prevăzute la punctul al treilea al ordinii de zi , au fost
amânate pentru viitoarea şedinţă a comisiei.
La finalul acestei şedinţe dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele
comisiei a informat cu privire la solicitarea Uniunii Naţionale a Societăţilor
Stomatologice din România şi a Asociaţiei Medicilor Stomatologi cu practică
privată din România de a fi primiţi şi audiaţi cu privire la situaţia actuală a
asistenţei medicale stomatologice.
Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să introducă
această audiere pe ordinea de zi a viitoarei şedinţe, la care să fie invitaţi, pe
lângă preşedinţii celor două asociaţii reprezentative, distinşi profesori, decani ai
facultăţilor de stomatologice din centrele universitare şi reprezentanţi ai Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Colegiului Medicilor din România .
Din numărul total membrilor comisiei ( 14 ) a absentat motivat doamna
dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,
DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM
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