Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/378/ 11 septembrie 2003

SINTEZA
lucrărilor comisiei din zilele de 9 şi 10.09.2003

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 9.09.2003

între orele 14,00 – 18,00, iar în ziua de

10.09.2003 între orele 9,00 – 16,30 , având următoarea ordine de zi:
1.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.87/2003 cu privire la rectificarea Bugetului de stat pe
anul 2003 , secţiunea pentru sănătate ( PL nr.502/2003).
2.

Audieri asupra propunerii legislative privind consilierea obligatorie

în cazul întreruperii de sarcină ( PL nr.217/2003).
3.

Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale ( PL nr.489/2003).
La lucrările comisiei participă ca invitaţi : doamna Edith Szarca,
consilier de conturi al Curţii de Conturi, dl.dr.Alin Stănescu, consilier al
ministrului sănătăţii, domnul dr.Mihai Horga, director , Direcţia de Asistenţă
Familială şi Socială din Ministerul Sănătăţii , doamna Moise Varvara de la
Societatea pentru Educaţie şi Contracepţie Sexuală/SECS, doamna Florentina
Bocioc, Fundaţia pentru o Societate Deschisă, doamna dr.Doina Dimitriu ,
expert Subcomisia parlamentară pentru oportunităţi egale.

La primul punct al ordinii de zi , Comisia pentru sănătate şi familie a
Camerei Deputaţilor a luat în dezbatere proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.87/2003 cu privire la rectificarea Bugetului de stat pe
anul 2003 , secţiunea pentru sănătate.
În urma audierilor s-au desprins următoarele aspecte:
-

organele de control ale Curţii de Conturi, la examinarea bugetului

Fondului naţional al asigurărilor sociale de sănătate aprobat pe anul 2003, au
constatat că la fundamentarea indicatorilor “Venituri şi Cheltuieli totale” nu au
fost avute în vedere toate resursele financiare , precum şi priorităţile imediate
ale sistemului asigurărilor sociale de sănătate;
-

prin decizia Curţii de Conturi nr.14257/1A/2003 se dispun măsuri

prin care, cu ocazia rectificărilor bugetare pe anul 2003 să se asigure o
reconstrucţie reală a bugetului fondului de asigurări

de sănătate, prin

cuprinderea arieratelor înregistrate la 31.12.2002 în sumă de 9.195,7 miliarde
lei, precum şi a disponibilităţilor băneşti existente în contul Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate la 31.12.2002 în valoare de 15.256 miliarde lei, aşa cum
rezultă din extrasul de cont al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr.301511697800/10.01.2003;
-

prin adresa nr.ET 4937/8.07.2003 înaintată de Casa Naţională de

Asigurări de Sănătate Ministerului Finanţelor Publice se precizează că din
analiza execuţiei bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate pe anul
2003 rezultă necesitatea suplimentării prin rectificarea bugetară a sumelor
aprobate la Capitolul Cheltuieli pentru servicii medicale şi medicamente cu
suma de 11.246,7 miliarde lei, sumă care poate fi susţinută financiar din
disponibilităţile în cont. Din această sumă

9.195,7 miliarde lei reprezintă

arieratele înregistrate de unităţile spitaliceşti la 31.12.2002 faţă de furnizorii de
bunuri şi servicii. Această precizare înseamnă că suma de 9.195,7 miliarde lei
este reală , certă şi recunoscută de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate .
În consecinţă, pe baza celor prezentate mai sus, în urma dezbaterilor din
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comisie şi în urma discuţiilor purtate cu Comisia pentru sănătate, ecologie,
tineret şi sport a Senatului s-a votat în unanimitate acordarea avizului favorabil
cu următorul amendament, însuşit şi de către Comisia pentru sănătate, ecologie,
tineret şi sport a Senatului :
-

Anexa nr.8 – Bugetul modificat al Fondului naţional unic de

asigurări de sănătate pe anul 2003 se modifică astfel: Capitolul “Cheltuieli
totale” Subcapitolul 20 - Cheltuieli materiale şi servicii se majorează cu 5.195,7
miliarde lei.” Suma reprezintă achitarea arieratelor înregistrate de către unităţile
spitaliceşti la 31.12.2002 şi se acoperă din disponibilităţile băneşti existente în
contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ( 15.256,5 miliarde lei) la data
de 31.12.2002.
La punctul doi al ordinii de zi comisia a procedat la audieri asupra
propunerii legislative privind consilierea obligatorie în cazul întreruperii de
sarcină. Audierile au ca scop abordarea consilierii într-un context mai larg şi
anume în domeniul privind sănătatea publică.”
În urma audierilor şi dezbaterilor s-au desprins următoarele:
-

necesitatea promovării unei legi privind sănătatea reproducerii care

să cuprindă şi consilierea în cazul întreruperii de sarcină , întrucât sănătatea
reproducerii şi sexualităţii reprezintă o prioritate a sistemului de sănătate, având
în vedere impactul asupra unei dezvoltări sănătoase a populaţiei. În prezent,
mortalitatea maternă prin avort ca şi prin riscul obstetrical direct înregistrează
valori crescute comparativ cu situaţia din alte ţări europene. Sănătatea
reproducerii presupune reducerea mortalităţii materne prin dreptul femeilor şi
bărbaţilor de a fi informaţi şi de a avea acces liber la metode de planificare
familială sigure, precum şi la alte metode legale de reglare a fertilităţii;
-

legea trebuie să precizeze atât în titlu cât şi în cuprins ce domeniu al

sănătăţii reproducerii, relevant pentru ţara noastră, reglementează deoarece
aspectele tratate de acest domeniu sunt foarte numeroase, de la planificarea
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familială, avortul, maternitatea fără risc până la managementul infertilităţii,
prevenirea traficului de femei şi copii şi managementul violenţei domestice. Este
necesar ca toate aceste noţiuni fundamentale cuprinse în lege să fie foarte clar
definite;
-

întrucât dezvoltarea serviciilor de sănătate trebuie promovată şi

susţinută legea trebuie să cuprindă un text privind educaţia sexuală în şcoală,
care să se efectueze de cadre medicale cu pregătire în domeniu şi după anumite
criterii bine stabilite în lege;
-

un accent deosebit trebuie să se pună pe dreptul de liberă decizie a

minorilor prin stabilirea vârstei şi a contextului în care aceştia au aceleaşi
drepturi reproductive şi sexuale ca adulţii, inclusiv informarea şi accesul la
serviciile de sănătate;
-

de asemenea legea trebuie să cuprindă prevederi privind dreptul la

întreruperea voluntară a sarcinii, fără taxă, a gravidelor cu boli care pun în
pericol viaţa mamei;
-

în ceea ce priveşte dreptul gravidelor de a beneficia de servicii de

informare şi ocrotire a sănătăţii reproducerii şi respectiv de consiliere, legea
trebuie să facă o diferenţă clară între acestea. Astfel , este necesar ca să se
precizeze ca o obligativitate înfiinţarea serviciilor de consiliere la care pacienta
apelează numai prin decizie voluntară;
-

un alt aspect se referă la stabilirea modului de finanţare a serviciilor

de sănătate a reproducerii.
În concluzie, comisia a hotărât, în unanimitate, să ia în dezbatere o nouă
propunere legislativă care a fost prezentată comisiei sub formă de proiect şi care
cuprinde principii de bază privind asigurarea drepturilor la reproducere,
drepturile fundamentale în domeniul reproducerii şi garantarea lor, precum şi
modul de finanţare a serviciilor de sănătate reproducerii.
De asemenea, comisia a hotărât ca propunerea legislativă privind
consilierea obligatorie în cazul întreruperii de sarcină, care a fost retrasă la
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comisie, să fie cuprinsă în noua propunere legislativă, deoarece are acelaşi
obiect de activitate.
La punctul trei al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere proiectul de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile
sociale.
Prezenta ordonanţă reglementează următoarele aspecte:
-

definirea serviciilor sociale şi principiile care stau la baza realizării

şi acordării serviciilor sociale;
-

responsabilităţile în realizarea serviciilor sociale care revin statului,

comunităţilor locale şi instituţiilor pe care le administrează, organismelor de
securitate socială, precum şi reprezentanţilor societăţii civile;
-

clasificarea serviciilor sociale în servicii de asistenţă socială şi

servicii de îngrijire social-medicală;
-

tipurile de servicii de asistenţă socială, personalul care acordă

aceste servicii şi categoriile de persoane care beneficiază de serviciile sociale.
În vederea realizării unui sistem eficient de servicii sociale, legea
reglementează organizarea, funcţionarea şi acordarea acestora prin activităţi
complexe de monitorizare, evaluare şi control.
De asemenea, prezenta ordonanţă prevede sursele de finanţare a
serviciilor sociale. Acestea se finanţează, în principal, din fonduri alocate de la
bugetul de stat, bugetul consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului general al
municipiului Bucureşti şi bugetele locale.
În urma dezbaterilor comisia a votat, în unanimitate, adoptarea proiectului
de lege cu un amendament privind introducerea unui nou text ca alin.(4) al
art.11 formulat astfel:
“(4) Criteriile de internare şi acordare a asistenţei medicale în unităţile
medico-sociale se stabilesc prin hotărâre de Guvern.”
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Această precizare este necesară întrucât, în prezent, funcţionează două
hotărâri de Guvern privind asistenţa medico-socială. Pentru buna desfăşurare a
activităţii unităţilor medico-sociale, internarea şi acordarea asistenţei medicale
în aceste unităţi trebuie să se facă pe baza unor criterii clare, stabilite prin
hotărâre de Guvern.
La lucrările comisiei au participat 15 deputaţi.

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