
Parlamentul  României

Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie               Nr. 28/ 9 / 15  ianuarie  2004

PROCES VERBAL

al şedinţelor  comisiei din zilele  de 12, 13, 14  şi 15.01.2004

La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi fiind absent motivat 1

deputat .

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

preşedintele comisiei , care supune la vot ordinea de zi.

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

1. Reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de

interes judeţean şi local ( PL nr.411/2002) corelat cu prevederile Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi

disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul

sanitar, precum şi modificarea unor acte normative  şi a propunerilor înaintate

comisiei de către Ministerul Sănătăţii prin adresa nr.60480/18.12.2003.

2. Dezbateri asupra propunerii legislative privind exercitarea

profesiunii de medic dentist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului

Medicilor Dentişti din România   ( PL nr.369/2003).
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3. Dezbateri asupra propunerii legislative privind controlul surselor de

apă din mediul rural ( PL 517/2002).

4. Dezbateri asupra propunerii legislative privind consilierea

obligatorie în cazul întreruperii de sarcină .

5. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.57/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei

Guvernului nr.1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor

de medicină legală ( PL nr.710/2003).

6. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.72/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman   ( PL

nr.492/2003).

7. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.66/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei

Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei

Naţionale a Medicamentului .

La primul punct al ordinii de zi , comisia trece la reexaminarea proiectului

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.70/2002 privind

administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local  ( PL

nr.411/2002) , corelat cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare şi a

creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea

unor acte normative cu care este sesizat, în comun, cu Comisia pentru

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi a

propunerilor ferende înaintate comisiei de către Ministerul Sănătăţii prin adresa

nr.60480/18.12.2003.
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După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2003 cuprinde prevederi pertinente şi

de  clarificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2002 privind

administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local. În acest

sens, Ministerul Sănătăţii a înaintat ulterior dezbaterii în comisie, o serie de

propuneri care fac obiectul adresei nr.60480/18.12.2003.

Aceste propuneri vizează corelarea deplină a prevederilor cuprinse în

Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 cu cele care fac obiectul Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.48/2003, precum şi cu cele din Legea administraţiei

publice locale nr.215/2001.

În continuare s-a procedat la dezbaterea pe articole a proiectului de lege

precum  şi a propunerilor înaintate de către Ministerul Sănătăţii .

La art.1 alin.(1) Ministerul Sănătăţii a propus menţinerea textului din

Ordonanţa Guvernului nr.70/2002. Comisia a hotărât, în unanimitate, să menţină

textul propus în raport ca fiind mai complet şi cuprinde  prevederi referitoare la

componentele bazei materiale achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau

credite externe.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru intervine şi solicită ca, în corpul

legii, să se introducă expres o prevedere prin care la concesionarea sau vânzarea

cabinetelor medicale, medicii să beneficieze de dreptul de preempţiune.

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

prevederi care precizează că, după cumpărare sau concesionare , nu se poate

schimba destinaţia acestor locaţii iar medicii trebuie să beneficieze de dreptul de

preempţiune.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru propune ca finalul art.1 alin.(2) să

se completeze  cu următorul text: �În cazul în care unităţile sanitare publice

prevăzute la alin.(1) inclusiv cabinetele medicale sunt concesionate sau scoase la

licitaţie, medicii au dreptul la preempţiune.�
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Domnia sa apreciază că în acest fel se creează premizele dezvoltării

reţelei sanitare şi se creează o bază stabilă pentru activitatea medicală.

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate.

La art.2 alin.(1), Ministerul Sănătăţii a propus, pentru evitarea

paralelismelor, eliminarea textelor de la lit.a), d) şi e). Aceste prevederi sunt

stabilite în art.21 din Legea spitalelor nr.270/2003.

Comisia a hotărât, în unanimitate, eliminarea textelor de la lit.a), d) şi e)

ale art.2 alin.(1).

La art.3 lit.b), Ministerul Sănătăţii a propus corelarea cu textul de la art.I

alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2003 şi eliminarea �Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate� care nu dispune de  aceste atribuţii.

Comisia a aprobat, în unanimitate, textul propus de către Ministerul

Sănătăţii .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca  la art.4,

lit.a) să se elimine deoarece se regăseşte în reformularea propusă de către

Ministerul Sănătăţii la lit.b).

Supus la vot amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

La lit.c) a aceluiaşi articol, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei şi dl.dep.dr.Ludovic Abiţei propun introducerea textului din Ordonanţa

de urgenţă a Guvernului nr. 48/2003  şi înlocuirea sintagmei �pot asigura� cu

�asigură�,  pentru a da textului un caracter imperativ. Aceeaşi propunere a fost

formulată şi de Ministerul Sănătăţii .

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament.

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş propune ca alin.(2) al art.5 să se

reformuleze, prin preluarea textului din art.III pct.3 al Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 48/2003, după cum se regăseşte în propunerile Ministerului

Sănătăţii .
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�(2) Unităţile de asistenţă medico-sociale se organizează ca instituţii

publice cu personalitate juridică finanţate din venituri proprii şi subvenţii

acordate de la bugetele locale, în funcţie de subordonare.�

Dl.dep.farm.Ion Burnei şi dl.dep.dr.Ludovic Abiţei  propun ca alin.(3) şi

(4) ale art.5 să se reformuleze astfel:

� (3) Veniturile proprii ale unităţilor de asistenţă medico-sociale se

constituie din:

a) sume decontate de casele de asigurări de sănătate, pe bază de

contracte încheiate cu acestea, pentru finanţarea cheltuielilor de personal

aferente medicilor şi asistenţilor medicali din aceste unităţi, precum şi a

cheltuielilor cu medicamente şi materiale sanitare, conform prevederilor

contractului-cadru;

b) contribuţii personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau a

susţinătorilor legali ai acestora, aprobate în condiţiile legii, prin hotărâre a

consiliilor locale, judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti,

după caz.

c) donaţii, sponsorizări şi alte venituri.

(4) Finanţarea unor cheltuieli pentru repararea şi amenajarea clădirilor în

care vor funcţiona unităţile de asistenţă medico-sociale poate fi susţinută de la

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi

Familiei, iar alocarea sumelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului.�

Motivarea constă în preluarea art.III pct.5 din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 48/2003 , după cum se regăseşte şi în propunerile înaintate de

Ministerul Sănătăţii .

Supuse la vot cele 3 amendamente au fost votate în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi dl.dep.farm.Ion

Burnei  propun ca,  după art.5 , să se introducă un nou text cu următoarea

reformulare:
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� Art. 51. � Beneficiarii serviciilor acordate în unităţile de asistenţă

medico-socială sunt persoane cu afecţiuni cronice care necesită permanent sau

temporar, supraveghere, asistare, îngrijire, tratament şi care datorită unor motive

de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să îşi asigure

nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare

socială. �

Amendamentul constă în preluarea textului de la pct.5 art.III din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2003, propunere susţinută şi de către

Ministerul Sănătăţii .

La art.6,  Ministerul Sănătăţii a propus eliminarea textului de la lit.a)

pentru evitarea paralelismelor, deoarece această prevedere se regăseşte la

alin.(5) al art.25 din Legea spitalelor nr.270/2003. Aceeaşi opinie este exprimată

şi susţinută şi de către doamna dep.Iulia Pataki.

Comisia a hotărât, în unanimitate, ca textul de la lit.a) a art.6 să se

elimine.

De asemenea, Ministerul Sănătăţii a propus eliminarea art.7 deoarece

textul se află în contradicţie cu prevederile art.46 din Legea nr.270/2003.

Această propunere este susţinută de către dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei şi dl.dep.dr.Ludovic Abiţei .

Comisia a hotărât, în unanimitate, ca art.7 să se elimine.

La art.9, Ministerul Sănătăţii a propus textul din ordonanţă.

Comisia a hotărât, în unanimitate, să menţină textul art.9 din raport,  ca

fiind mai complet.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  supune la vot proiectul

de lege cu amendamentele acceptate, care este adoptat în unanimitate , urmând a

se elabora un raport  de înlocuire în comun cu Comisia pentru administraţie

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
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În continuare, Comisia pentru sănătate şi familie trece la dezbaterea

propunerii legislative privind exercitarea profesiunii de medic dentist,

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din

România.

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

prin adresa I.B. nr.5243/9.12.2003, Ministerul Sănătăţii a solicitat amânarea

dezbaterilor asupra acestei propuneri legislative.

Ministerul Sănătăţii , prin Documentul de Poziţie la Capitolul 2 de

negocieri, privind Libera circulaţie a persoanelor şi-a asumat angajamentul faţă

de Comisia Europeană, de a elabora până la finele anului 2003 proiectul de Lege

privind exerciţiul profesiei de medic dentist, organizarea şi funcţionarea

Colegiului Medicilor Dentişti din România , prin armonizare completă la

Directivele U.E. nr.78/686 şi 78/687 CEE.

Elaborarea acestui proiect de lege s-a făcut în colaborare cu experţii

francezi din cadrul Proiectului PHARE Ro.006/03 şi a fost dezbătut cu

asociaţiile profesionale din domeniu şi cu experţii Ministerului Integrării

Europene fiind transmis spre analiză Comisiei Europene în cursul lunii iulie

2003.

În cadrul negocierilor care au avut loc în luna octombrie la Bruxelles,

partea română şi-a asumat angajamentul de a include în acest proiect

observaţiile Comisiei Europene cum ar fi:

- referirea la Elveţia separat de statele membre ale Uniunii Europene

şi respectiv a  Spaţiului Economic European;

- nominalizarea categoriilor de cetăţeni ai statelor membre în

conformitate cu prevederile  Regulamentului nr.1612/68;

- acordarea dreptului de exerciţiu al acestei profesii şi beneficiarilor

statutului de rezident pe termen lung dobândit conform Uniunii Europene ;

- inserarea principiilor de jurisprudenţă care rezultă din hotărârile

Curţii de Justiţie ( de exemplu cazul Hocsman ).
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În prezent , forma finală a acestui proiect de lege, care cuprinde în cele 78

de articole toate aceste observaţii şi recomandări agreate de Comisia Europeană,

se află în circuit de avizare la ministerele de resort pentru a fi înaintată spre

dezbatere şi aprobare Guvernului.

Aprobarea proiectului de lege în forma elaborată de Ministerul Sănătăţii

este una din condiţiile de închidere a Capitolului 2 Libera circulaţie a

persoanelor.

În consecinţă, comisia  a hotărât , în unanimitate, să amâne dezbaterile

asupra propunerii legislative, urmând să fie examinată împreună cu proiectul de

lege ce va fi promovat de Guvern.

Referitor la propunerea legislativă privind controlul surselor de apă din

mediul rural ( PL nr.517/2002), dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei informează comisia asupra punctului de vedere al Ministerului Sănătăţii

care face obiectul adresei nr.892/9.01.2004.

Ministerul Sănătăţii îşi menţine punctul de vedere anterior exprimat, de

respingere a acesteia, domeniul fiind reglementat prin conţinutul  art.64 şi 65 ale

proiectului de hotărâre de Guvern iniţiată de Ministerul Sănătăţii, privind

aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a

calităţii apei potabile, care a fost resemnată de către noul ministru al sănătăţii şi

se află în stadiul de avizare finală la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi

Mediului.

Prin prevederile  art.64 , arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei , instalaţiile individuale de apă de folosinţă publică, fântânile şi

izvoarele vor fi monitorizate de către autoritatea teritorială de sănătate publică

cel puţin o dată pe an pentru verificarea conformării la parametrii fizico-chimici

şi microbiologici. Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate

conform alin.(1) sunt suportate de către primăria din localitatea respectivă.

Tarifele şi modalităţile de plată se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii şi

ministrului finanţelor publice.
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Autoritatea teritorială de sănătate publică va transmite rezultatele acestei

verificări şi măsurile ce se impun , dacă este cazul, inclusiv cele de avertizare a

populaţiei.

Primăria va lua toate măsurile necesare pentru refacerea calităţii apei în

situaţia în care valorile pentru parametrii E.coli, streptococii fecali, bacterii

coliforme sunt mai mari decât cele prevăzute în Legea nr.458/2002 privind

calitatea apei potabile.

Populaţia va fi informată de către primărie asupra calităţii apei prin

publicarea raportului autorităţii teritoriale de sănătate publică asupra calităţii

apei potabile şi, dacă este cazul, va avertiza populaţia prin afişarea la loc vizibil

şi protejat :�apa este bună de băut�; �apa nu este bună de băut�, �apa nu este

bună de folosit pentru sugari şi copiii mici�.

Medicii de familie , din localităţile în care apa din fântânile şi izvoarele

publice este necorespunzătoare, trebuie să informeze pacienţii asupra riscurilor

pentru sănătate a folosirii unei ape de băut de calitate necorespunzătoare şi

asupra măsurilor pe care aceştia trebuie să le ia pentru a-şi proteja sănătatea.

În cazul în care apa din fântânile şi izvoarele publice are concentraţia de

nitraţi mai mare decât valoarea prevăzută în lege, primăria este obligată să

asigure apă potabilă fără plată pentru sugari şi copiii mici până la 3 ani.

Prin prevederile art.65, calitatea apei din fântânile şi instalaţiile

individuale de apă de folosinţă familială este  verificată de către autoritatea

teritorială de sănătate publică, la cererea proprietarului.

Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate, conform

alin.(1), sunt  suportate de către solicitant.

Tarifele şi modalităţile de plată se stabilesc prin ordin comun al

ministrului sănătăţii şi ministrului finanţelor publice.

Autoritatea teritorială de sănătate publică va transmite rezultatele acestei

verificări şi , dacă este cazul , şi măsurile ce se impun a fi aplicate.
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La punctul al patrulea al ordinii de zi, comisia a trecut la

reexaminarea propunerii legislative privind consilierea obligatorie în

cazul întreruperii de sarcină (P.L.nr.217/2003).

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei, situaţia sănătăţii reproducerii în România şi indicii

demografici ai populaţiei sunt un real motiv de ingrijorare pentru

factorii de decizie din România. Totodată, trebuie să remarcăm

eforturile deosebite care s-au făcut în ultimii 10 ani, cu sprijinul

instituţiilor internaţionale, care au dus  la evoluţia descrescătoare  a

ratei avorturilor de la 2,34 avorturi la un  născut viu în 1993 la 1,16

avorturi la un  născut viu în 2001.

Această tendinţă s-a datorat mai ales eforturilor în educaţia

sanitară a populaţiei pentru utilizarea mijloacelor moderne de

contracepţie. Demersurile de scădere a ratei avorturilor în România

trebuie  continuate în acelaşi sens, punându-se  accent pe dezvoltarea

de politici de sănătatea reproducerii bazate pe respectarea drepturilor

omului, pe asigurarea accesului populaţiei la servicii medicale de

calitate, accesibile şi adaptate nevoilor populaţiei.

Reducerea  constantă a ratei avorturilor se poate obţine

prin continuarea şi dezvoltarea la nivelul întregii  ţări a măsurilor de

educaţie sexuală, combinate cu distribuirea de contraceptive  la preţuri

accesibile, inclusiv prin distribuirea  lor gratuită femeilor cu risc mare

de avort.

Având în vedere această situaţie, domnia sa arată că este

necesar ca propunerea legislativă să beneficieze de un cadru mult
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mailarg deabordare respectiv sănătatea reproducerii şi reproducerea

umană asistată medical care să reglementeaze drepturile referitoare la

sănătatea reproducerii ale cetăţenilor României, recunoscute ca parte

integrantă a drepturilor omului. Această lege trebuie să constituie baza

legislativă pentru realizarea liberă, de către fiecare persoană, a

drepturilor sale fundamentale  la reproducere şi la accesul la servicii

de sănătate a reproducerii.

În aceste condiţii comisia a stabilit, în unanimitate, ca

propunerea legislativă să stabilească domeniile sănătăţii reproducerii,

precum şi reproducerea umană asistată, relevante pentru ţara noastră şi

defineşte termeni şi expresii în conformitate cu definiţiile acceptate la

nivel internaţional şi de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

Documentele internaţionale la care România este parte

(Declaraţia şi Planul de Acţiune adoptate la Conferinţa  Internaţională

privind Condiţia Femeii de la Beijing, Convenţia privind protecţia

drepturilor omului şi demnităţii fiinţei umane cu aplicare în biologie şi

medicină, adoptată de Consiliul Europei în 1997 şi Programul de

Acţiune  adoptat de Conferinţa Internaţională pentru Populaţie şi

Dezvoltare � ICPD, Cairo, 1994) recunosc  �dreptul fundamental al

cuplurilor şi indivizilor de a decide liber şi responsabil numărul

copiilor pe care doresc să-i aibă şi când doresc  să-i facă, dreptul de

a beneficia de informaţii care să-i ajute să ia deciziile respective,

precum şi dreptul de a beneficia de cele mai înalte standarde ale

sănătăţii sexuale şi reproductive�  (ICPD, parag. 7.3). În documentele

sale, Organizaţia Mondială a Sănătăţii specifică în definirea sănătăţii
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reproducerii că  �sănătatea reproducerii implică deci ca oamenii [...]

să se reproducă şi să aibă libertatea să decidă dacă, când şi cât de

des să o facă�.

Propunerea legislativă se va intitula �Lege privind

sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată medical� şi

prezintă principalele obiective ale politicii statului în domeniul

ocrotirii sănătăţii reproducerii, care urmăresc scăderea sarcinilor

nedorite, a avorturilor ilegale (cu risc  pentru creşterea mortalităţii

materne) şi a numărului de copii abandonaţi. De asemenea, politica

statului în acest domeniu urmăreşte formarea unei atitudini conştiente

şi responsabile a persoanelor faţă de naşterea copiilor sănătoşi şi

doriţi. Totodată, în propunerea legislativă sunt menţionate drepturile

fundamentale în domeniul reproducerii în corelare cu drepturile

pacientului, precum şi garantarea lor de către stat.

Mortalitatea maternă în ţara noastră este încă foarte

crescută (34,0 la 100,000 născuţi vii în 2001). Deşi prin decizie

politică � liberalizarea avorturilor în 1989 � mortalitatea maternă prin

avort a scăzut semnificativ, totuşi, anual se înregistrează încă 16,8

decese materne prin avort provocat la 100,000 născuţi vii (2001).

Mortalitatea maternă prin risc obstetrical direct, cealaltă cauză a

mortalităţii materne, cauză legată direct de sarcină şi lăuzie,

înregistreză valori crescute comparativ cu situaţia din alte ţări

europene.

În România, mijloacele contraceptive moderne sunt puţin

utilizate, avortul  rămânând un mijloc contraceptiv la care se recurge
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destul de des. Procentul femeilor de vârstă reproductivă (15-44 ani)

care folosesc sau al căror partener foloseşte metode moderne de

contracepţie la un moment dat a fost de 23,3 % .

Din Studiul Sănătăţii Reproducerii la Femei 1999 se

conturează şi o altă problemă pentru populaţia de vârstă fertilă din ţara

noastră şi anume procentul mare de persoane infertile. Pentru a

răspunde nevoilor acestor persoane este necesară stabilirea bazelor

legale pentru inseminarea artificială şi fertilizarea în vitro.

Propunerea legislativă va aborda şi problematica

prevenirii şi managementul infecţiilor cu transmitere sexuală şi a

infecţiei  cu HIV/SIDA, care au atins valori alarmante în ultimii ani.

Necesitatea unor programe educative în domeniul sănătăţii

reproducerii este evidenţiată şi de cunoştinţele relativ scăzute privind

infecţiile cu transmitere sexuală (ITS). Studiile din 1993 şi 1996 au

relevat că numai 25% dintre femei ştiu că prezervativul poate preveni

SIDA şi numai 40% dintre bărbaţi, cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24

ani, consideră prezervativul drept cea mai sigură metodă de prevenire

a BTS.

Propunerea precizează că politica statului în domeniul

ocrotirii sănătăţii reproducerii se realizează atât prin elaborarea şi

perfecţionarea legislaţiei în acest domeniu, cât şi prin încurajarea şi

sprijinirea dezvoltării activităţii  şi serviciilor oferite de sectorul

neguvernamental şi privat.

Sănătatea reproducerii face parte din politica integrată de

sănătate publică, reprezentând o prioritate, având în vedere impactul
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asupra sănătăţii generaţiilor următoare, interdependenţa dintre

populaţie şi dezvoltare şi atingerea obiectivelor demografice. România

trebuie să acţioneze pentru scăderea mortalităţii materne şi a

numărului mare de avorturi, precum şi pentru schimbarea

comportamentului în ceea ce priveşte utilizarea mijloacelor

contraceptive moderne. Această lege stabileşte cadrul juridic necesar

pentru ca măsurile din domeniul sănătăţii reproducerii să poată fi

aplicate şi să dea rezultatele scontate într-o perioadă cât mai scurtă.
Totodată, a mai arătatdl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, propunerea

legislativă prezentată urmăreşte crearea unui cadru legal favorabil creşterii

natalităţii prin reproducerea asistată cu ajutorul mamelor purtătoare sau surogat

pentru persoanele infertile, aceasta fiind unica soluţie de a avea copii, protejarea

tuturor părţilor implicate în reproducerea asistată cu ajutorul mamelor purtătoare

sau surogat,  garantarea drepturilor legale parentale persoanelor infertile,

stabilirea unor proceduri specifice de încredinţare a copilului născut de mamă

purtătoare sau surogat persoanei asistată reproductiv, precum şi scurtarea

perioadei de timp între naştere şi momentul  încredinţării nou-născutului

persoanei asistată reproductiv.

Având în vedere cele prezentate, comisia a hotărât, în unanimitate, să

înainteze spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor propunerea

legislativă astfel modificată şi completată, amendamentele urmând a face

obiectul raportului comisiei.

În continuare, la punctul cinci al ordinii de zi, comisia a trecut la

dezbaterea proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.72/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman(PL

nr.492/2003).
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisieia arătă că Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz

uman a fost aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.336/2002. De la

apariţia legii şi până în prezent s-a constatat că unele dintre prevederi  nu pot fi

puse în aplicare sau  nu mai sunt în concordanţă cu reglementările Uniunii

Europene în domeniul exercitării profesiunii de farmacist sau al

medicamentului.

În continuare, domnia sa arată că , în acest context, Ordonanţa de urgenţă

a Guvernului nr. 152/1999 impunea condiţia ca şeful unui depozit farmaceutic să

fie farmacist specialist, farmacist primar sau doctor în farmacie. Această

prevedere nu mai corespunde Directivei Consiliului Europei nr.85/433/CEE

privind recunoaşterea mutuală a diplomelor certificatelor şi a altor titluri în

farmacie şi nu prevăd această cerinţă de calificare suplimentară a farmacistului

pentru a putea conduce o activitate,  pentru care a fost pregătit, prin parcurgerea

curriculei universitare.

Această problemă, a subliniat domnia sa , este similară cu obţinerea

rezidenţiatului în domeniul farmaceutic, aşa cum este reglementată în iniţiativa

legislativă privind formarea profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi

farmaciştilor aflată în dezbaterea Plenului Camerei Deputaţilor.

De asemenea, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că,

după cum a rezultat şi în urma audierilor care au avut loc, termenul de 31

decembrie 2003 pentru implementarea Regulilor de bună practică de fabricaţie

( GMP ) a fost prea uşor acceptat. Domnia sa arată că acest termen nu poate fi

respectat din motive obiective. După cum rezultă din materialul documentar care

a fost înaintat şi Ministerului Sănătăţii , termenul de  implementare al GMP este

de 8 ani în Ungaria şi 9 ani în Letonia,  existând şi unele ţări pentru care nu

există un termen precizat.

Conform reglementărilor actuale,  începând cu 1.01.2004 , Institutul

Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie
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�Cantacuzino� va fi în imposibilitate de a mai produce seruri şi vaccinuri ,

deoarece produsele biologice cu administrare umană, care nu respectă normele

GMP, nu vor mai putea fi comercializate.Ca urmare, sistarea producţiei de

preparate biologice va duce la creşterea considerabilă a costurilor de achiziţie a

vaccinurilor din import , la limitarea accesului populaţiei la aceste preparate , la

inexistenţa unei rezerve antiepidemice strategice la nivel naţional şi , nu în

ultimul rând,  la disponibilizări de personal cu  înaltă specializare .

În continuare, domnia sa arată că, pentru a sprijini implementarea

normelor GMP, Guvernul a alocat suma de 4 milioane euro  atât pentru

SICOMED, societate cu capital privat,  cât şi pentru Fabrica de Antibiotice Iaşi,

care este societate pe acţiuni. Aceste măsuri de sprijinire a industriei autohtone

de medicamente sunt benefice, dar acelaşi mod de tratament este obligatoriu şi

pentru Institutul Cantacuzino.

În acelaşi context, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

remarcă faptul că Uniunea Europeană a acordat Institutului Cantacuzino 1,6

milioane euro pentru înfiinţarea şi dotarea unui departament de luptă împotriva

bioterorismului, pentru a face faţă unor situaţii de maximă importanţă pentru

strategia sistemului de sănătate , în această perioadă în care bioterorismul este în

actualitate, iar ţara trebuie să fie capabilă să răspundă corespunzător acestor

ameninţări.

Domnia sa subliniază că nu este admisibil ca să se distrugă Institutul

Cantacuzino.

În acest sens, este necesară prorogarea, prin prezenta ordonanţă de

urgenţă, la 31 decembrie 2005, a termenului de 31 decembrie 2003 pentru

implementarea normelor GMP, termen care este prevăzut în Legea nr.336/2002.

În continuare , se procedează la dezbaterea pe articole asupra proiectului

de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2003 pentru
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modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/1999

privind produsele medicamentoase de uz uman ( PL nr.492/2003).

Asupra punctelor 1 � 8 din ordonanţă nu s-au făcut intervenţii. Supuse la

vot, comisia le-a adoptat în forma iniţială.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca,  după

art.23 din ordonanţă,  să se introducă un nou articol, art.231 , cu următorul

cuprins: �Art.231. �  (1) Medicamentele originale cu autorizaţie de punere pe

piaţă în România beneficiază de exclusivitatea datelor timp de 6 ani de la data

autorizării în România, respectiv 10 ani pentru produsele de înaltă tehnologie.

(2) Prin � exclusivitatea datelor� se înţelege dreptul acordat

producătorului unui medicament original de a fi, pentru o perioadă de timp

specificată la alin.(1), beneficiarul exclusiv al rezultatelor studiilor farmaco-

toxicologice şi clinice efectuate în vederea punerii pe piaţă a medicamentului

original.

(3) În perioada de exclusivitate a datelor nu poate fi autorizat un alt

medicament similar cu originalul ( alt medicament conţinând aceeaşi substanţă

activă ca şi produsul original) decât dacă noul producător prezintă rezultatele

studiilor  farmaco-toxicologice şi clinice proprii sau are consimţământul scris al

producătorului medicamentului original.

(4) După expirarea perioadei de exclusivitate a datelor pot fi autorizate

produse similare pe baza rezultatelor studiilor  farmaco-toxicologice şi clinice

ale produsului original.�

Acest amendament este necesar pentru a asigura confidenţialitatea

studiilor farmaco-toxicologice şi clinice efectuate în vederea punerii pe piaţă a

medicamentului original.

Supus la vot amendamentul este votat în unanimitate .

Asupra  punctelor 9 � 23 nu s-au făcut intervenţii, acestea fiind adoptate

în unanimitate în forma iniţială.
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Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru propune ca,  la pct.24, art.44

alin.(4) să se elimine. Acest text cuprinde prevederi referitoare la farmaciile şi

punctele din mediul rural care pot funcţiona numai cu farmacist. Domnia sa

subliniază că,  în cadrul dezbaterilor generale asupra proiectului de lege ,

comisia a hotărât ca aceste prevederi să facă obiectul unei noi iniţiative

legislative , respectiv Legea farmaciei.

Supus la vot , amendamentul de eliminare a art.44 alin.(4) a fost adoptat ,

în unanimitate.

Asupra punctelor 24 � 52 nu s-au făcut intervenţii, acestea fiind adoptate

în forma înaintată.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca, la art.109

să se introducă un nou text ca alin.(3) cu următoarea formulare: �Ministerul

Sănătăţii , pe baza unei analize aprofundate are dreptul de prelungire a

termenului de implementare a Regulilor de bună practică de fabricaţie prevăzut

la alin.(1) ,după caz, până la data de 31 decembrie 2005.�

Acest amendament este necesar pentru susţinerea industriei româneşti de

medicamente precum şi a producţiei de seruri, vaccinuri şi imunomodulatori la

nivelul Institutului Cantacuzino care este unitate strategică de interes naţional,

fiind abilitată cu atribuţii specifice în lupta împotriva bioterorismului.

Supus la vot acest amendament a fost adoptat în unanimitate.

În finalul dezbaterilor, la acest punct al ordinii de zi ,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot proiectul de

lege, astfel amendat.

Cu unanimitate de voturi, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât să

înainteze Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2003 pentru modificarea şi

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele

medicamentoase de uz uman, cu amendamentele care vor face obiectul

raportului comisiei.
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În continuare, Comisia pentru sănătate şi familie a trecut la dezbaterea

proiectului de  Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2003 pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.125/1998 privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului

( Pl nr.595/2003) adoptată de către Senat în şedinţa din 25 septembrie 2003.

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

Ordonanţa Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului a fost aprobată cu modificări

şi completări prin Legea nr.594/2002.

De la data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonanţei şi până în

prezent s-a constatat faptul că unele dintre prevederile acesteia fie că nu pot fi

puse în aplicare, fie nu mai sunt în concordanţă cu reglementările Uniunii

Europene în materia medicamentului.

Astfel, la art.3 şi art.4 lit.b), este prevăzută autorizarea materiilor prime de

către Agenţia Naţională a Medicamentului . Substanţele active, respectiv

materiile prime, folosite la prepararea medicamentelor şi care se încadrează în

definiţia largă de produs medicamentos, nu sunt prevăzute de Directiva

2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001

privind Codul Comunitar referitor la produsele medicamentoase de uz uman, ca

subiecte ale activităţii de evaluare în vederea autorizării de punere pe piaţă.

Deoarece în legea română există prevederile la articolele menţionate, este

necesară eliminarea acestora, în scopul armonizării cu legislaţia europeană;

De asemenea, la art.4 lit.n) este prevăzut termenul de 24 de ore în care

Agenţia Naţională a Medicamentului trebuie să informeze Ministerul Sănătăţii

asupra deciziilor de suspendare, retragere sau modificare a autorizaţiei de punere

pe piaţă pentru medicamente. Acest termen s-a dovedit a fi neviabil. De aceea,

este necesară modificarea acestui termen la maximum 5 zile, perioada utilă

pentru justificarea întemeiată de către Agenţia Naţională a Medicamentului a
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unor decizii de o mare importanţă şi care privesc circulaţia medicamentului şi

asigurarea asistenţei terapeutice a populaţiei în condiţii de siguranţă şi

eficacitate.

Domnia sa precizează că s-a constatat  absenţa reglementării în cuprinsul

art.4 lit.d),  a controlului efectuat de către Agenţia Naţională a Medicamentului

asupra studiilor clinice, prevăzut de altfel, la art.57 alin.(2) din Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz

uman, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.336/2002. Această

absenţă face ca desfăşurarea activităţii obligatorii de control a studiilor clinice să

nu se poată desfăşura.

Pentru o instituţie de mărimea şi importanţa Agenţiei Naţionale a

Medicamentului este necesară introducerea funcţiei de vicepreşedinte, atât

pentru eficientizarea activităţii instituţiei, cât şi pentru asigurarea continuităţii

conducerii acesteia pe perioada în care preşedintele este absent.

Întrucât Agenţia Naţională a Medicamentului se finanţează integral din

venituri proprii, sunt necesare precizări privind negocierea salariilor.

Impunerea, începând cu 1 ianuarie 2004, a obligativităţii fabricilor de

medicamente de a produce numai pe bază de Certificat de bună practică de

fabricaţie , emis de Agenţia Naţională a Medicamentului , atrage după sine

necesitatea autorizării de funcţionare a acestora tot de către agenţie.  Acest fapt,

care reprezintă o practică europeană, este solicitat şi în raportul de audit şi

acreditare a Agenţiei Naţionale a Medicamentului alcătuit de către Comisia

internaţională de evaluare PIC/S cu ocazia auditului efectuat  la agenţie în

noiembrie 2002.

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

continuare, că modificarea şi completarea corespunzătoare a Ordonanţei

Guvernului nr. 125/1998 este impusă de necesitatea realizării neîntârziate, atât a

obiectivului privind armonizarea cu legislaţia Uniunii Europene a legislaţiei

interne în domeniul produselor medicamentoase, cât şi a obiectivului de
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asigurare a condiţiilor legale pentru desfăşurarea activităţii autorităţii naţionale

de reglementare în domeniul medicamentului din ţara noastră, care este Agenţia

Naţională a Medicamentului .

Asupra punctelor 1- 7 din ordonanţă nu au fost intervenţii.

Comisia a votat, în unanimitate, textele de la pct.1 � 7 în forma adoptată

de către Senat.

La pct.8 din ordonanţă, respectiv textul adoptat de Senat în legea de

aprobare, comisia a sesizat că textul art.12 alin.(2) nu poate face obiectul unui

nou alineat, respectiv alin.(3) deoarece au acelaşi obiect de reglementare şi se

află în contradicţie.

Astfel, partea introductivă a pct.8 trebuie să rămânăîn forma prezentată în

corupul ordonanţei .

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament.

Referitor la textul alin.(2) al art.12, prezentat la pct.8 din ordonanţă,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că au fost depuse la

comisie două amendamente pe care le supune dezbaterii.

Dl.dep.Emil Boc (Grupul Parlamentar al PD ) şi dl.dep.Mircea Man

(Grupul Parlamentar al PD ) au propus ca alin.(2) al art.12 să se reformuleze

după cum urmează:

�(2) Nu pot fi membri ai Consiliului de administraţie şi ai Consiliului

ştiinţific persoanele care deţin interese sau care îşi desfăşoară activitatea în

diferite societăţi comerciale de producţie, distribuţie sau importatoare de

produse medicamentoase de uz uman, conform legii.�

Acest amendament are ca motivaţie incompatibilitatea, deoarece menţine

în Consiliul de administraţie şi în Consiliul Ştiinţific al Agenţiei Naţionale a

Medicamentului persoanele care deţin interese în firmele producătoare,

distribuitoare sau importatoare de medicamente. O acţiune eficientă împotriva

corupţiei în acest domeniu poate fi întreprinsă numai prin consacrarea acestei

incompatibilităţi exprese. De asemenea, prin amendamentul propus, se păstrează
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poziţia iniţială a forului legislativ cu privire la acest subiect, aşa cum a fost

consacrat prin Legea nr.594/2002 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr.

125/1998.

Cel de-al doilea amendament a fost depus de dl.dep.Andrei Ioan Chiliman

(Grupul Parlamentar al PNL) , dl.dep.dr.Liviu Dragoş (Grupul Parlamentar al

PNL) şi dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL) .

Domniile lor propun ca alin.(2) al art.12 să se reformuleze după cum

urmează:

�(2) Persoanele care candidează pentru funcţiile de membri ai consiliului

de administraţie şi ai consiliului ştiinţific au obligaţia de a-şi declara interesele

personale, ale soţului/soţiei, ale rudelor sale de gradul I, precum şi ale

persoanelor pe care le au în întreţinere, faţă de societăţile  comerciale de

producţie, de distribuţie sau importatoare de medicamente, precum şi faţă de

reprezentanţele din ţară ale unor societăţi comerciale producătoare,

distribuitoare sau importatoare de medicamente.�

După alin.(2) se propune să se  introducă două noi alineate , alin.(3) şi

alin.(4),  cu următorul cuprins :

�(3) Nu pot numiţi membri ai consiliului de administraţie şi ai consiliului

ştiinţific persoanele care deţin interese: personal, ale soţului/soţiei, ale rudelor

sale de gradul I, precum şi ale persoanelor pe care le au în întreţinere, conform

alin.(1) , sau care sunt salariaţi ai unor societăţi comerciale producătoare, de

distribuţie sau importatoare de medicamente sau ai unor reprezentanţe din ţară

ale unor societăţi comerciale producătoare, de distribuţie sau importatoare de

medicamente.

(4) Declararea intereselor menţionate la alin.(1) se face anual şi ori de câte

ori survin modificări privind interesele respective.�

Domniile lor motivează acest amendament ca fiind necesar pentru a

sprijini lupta Guvernului contra oricăror forme de corupţie care ar putea surveni

ca urmare a unor interese personale sau ale rudelor, faţă de societăţile respective.
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Comisia a aprobat, în unanimitate, amendamentele dl.dep.Andrei Ioan

Chiliman, dl.dep.dr.Liviu Dragoş şi dl.dep.dr.Ion Luchian .

În finalul dezbaterilor, la acest punct al ordinii de zi , Comisia pentru

sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să supună spre dezbatere şi adoptare

Plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.66/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei

Guvernului nr.125/1999 privind înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea Agenţiei

Naţionale a Medicamentului , cu amendamentele prezentate care vor face

obiectul raportului comisiei.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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