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PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele  de 24  şi  25 .02.2004

La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi, fiind absenţi motivat 2

deputaţi .

La lucrările comisiei participă ca invitaţi dl.dr.Alexandru Brezoescu,

director executiv al Uniunii Naţionale a Asociaţiilor de Stomatologie (UNAS ),

dl.dr.Mihai Farcaş, consilier la Direcţia generală de asistenţă medicală din

cadrul Ministerului Sănătăţii şi doamna Beatrice Nimereanu, consilier la

Direcţia resurse umane din cadrul Ministerului Sănătăţii .

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. Dezbateri asupra propunerii legislative privind exercitarea

profesiunii de medic dentist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului

Medicilor Dentişti din România  ( PL  nr.369/2003).

2. Dezbateri asupra propunerii legislative privind organizarea şi

funcţionarea centrelor de permanenţă pentru asigurarea asistenţei medicale în

regim de continuitate   ( PL nr.427/2003).
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După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei în

România , la ora actuală, funcţionează Colegiul Medicilor din România,

organizaţie profesională neguvernamentală, care are în componenţă o secţiune

de stomatologie. Acest fapt nu mai corespunde cerinţelor moderne de

reglementare a profesiei respective, cu atât mai mult cu cât în Uniunea

Europeană această profesie , cu două excepţii, Austria şi Luxemburg , este

reprezentată de organizaţii profesionale legale distincte şi independente.

Recomandările Uniunii Europene, în vederea armonizării legislaţiilor

ţărilor care doresc aderarea, au un rol important şi determinant în luarea

deciziilor atât politice cât şi profesionale. Astfel, printr-un acord comun în

decembrie 2002, Ministerul Sănătăţii şi Familiei , Ministerul Educaţiei şi

Cercetării , Ministerul Integrării Europene, Colegiul Medicilor din România,

Colegiul Farmaciştilor din România şi reprezentanţii universităţilor de medicină

şi farmacie au convenit asupra necesităţii introducerii în toate instituţiile de

învăţământ superior cu profil medico-farmaceutic a unor planuri de învăţământ

care să respecte cerinţele stabilite de directivele sectoriale ale Uniunii Europene

şi înlocuirea denumirii specializării de stomatologie cu cea de medicină dentară.

Ca primă măsură de compatibilizare cu directivele Uniunii Europene,

Directivele Consiliului 78/686 şi 78/687 privind facilitarea liberei circulaţii a

medicilor dentişti şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi altor

edificări oficiale, precum şi Directiva 2001/19 din 14 mai 2001 care amendează

pe primele două  , s-a decis schimbarea denumirii diplomei de licenţă şi a

absolventului din �medic stomatolog� în �medic dentist�,  iar a facultăţii de

stomatologie în facultatea de medicină dentară.

Ca o consecinţă firească a acestor măsuri de armonizare cu acquis-ul

comunitar, subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, se

impune constituirea unei autorităţi profesionale naţionale în domeniu care nu

poate fi decât Colegiul Medicilor Dentişti din România . Aceasta presupune şi

individualizarea profesiei de medic dentist prin stabilirea clară a modului de
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exercitare a acestei profesiuni. Astfel , a apărut necesitatea reglementării prin

lege a exercitării profesiunii de medic dentist şi înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România .

Prezentul proiect de lege stabileşte cadrul general de exercitare a

profesiunii de medic dentist, cine are dreptul de a practica medicina dentară, în

ce condiţii se obţine autorizaţia de liberă  practică şi care sunt

incompatibilităţile,  drepturile şi obligaţiile medicilor dentişti.

O secţiune specială cuprinde dispoziţii privind exercitarea profesiunii de

medic dentist în România de către medici dentişti cetăţeni ai unui stat membru al

Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, dispoziţii care sunt în

acord cu directivele Uniunii Europene privind libera circulaţie a persoanelor  şi

exercitarea profesiei de medic dentist.

Proiectul de lege reglementează înfiinţarea, organizarea şi modul de

conducere a Colegiului Medicilor Dentişti din România având la bază principiile

autonomiei , descentralizării şi cel democratic al alegerilor libere pentru

organele de conducere a Colegiului Medicilor Dentişti din România şi ale

consiliilor judeţene şi al municipiului Bucureşti. Consiliul Naţional al Colegiului

Medicilor Dentişti din România este recunoscut ca partener de discuţie al

Ministerului Sănătăţii în elaborarea programelor de sănătate şi ca autoritate

profesională în domeniu.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă

cuvântul doamnei Beatrice Nimereanu, pentru a expune punctul de vedere al

Ministerului Sănătăţii .

Doamna Beatrice Nimereanu informează că, prin Docuemntul de poziţie,

Capitolul 2 � �Libera circulaţie a persoanelor�, cele două ministere şi-au asumat

responsabilitatea elabotării normelor armonizate la directivele Uniunii Europene

privind formarea în profesiunile de medic, medic dentist, farmacist, asistent

medical şi moaşă.
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Pentru profesiunile de medic şi medic dentist, Ministerul Sănătăţii a

elaborat proiecte armonizate de norme privind recunoaşterea diplomelor,

certificatelor şi altor titluri de medic specialist şi medic dentist specialist.

Proiectele respective au fost transmise pentru observaţii şi recomandări Comisiei

Europene şi, în prezent, se află pentru aprobare pe masa de lucru a Guvernului.

Pentru a nu interfera cu procesul de armonizare legislativă, iniţiat de

partea română şi monitorizat de experţii Uniunii Europene , conform

angajamentelor asumate de România în cadrul pregătirii pentru aderare, domnia

sa  solicită,în numele Ministerului Sănătăţii , amânarea dezbaterilor

parlamentare pe marginea propunerii legislative aflate în discuţie.

Referindu-se la punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii expus de

doamna dr.Beatrice Nimereanu, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei  se declară profund nemulţumit de nivelul de reprezentare al

Ministerului Sănătăţii, la şedinţa comisiei şi solicită să se comunice acest fapt

domnului secretar de stat George Pavelescu. Trebuie să se ţină seama de

prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor care impune prezenţa

obligatorie a miniştrilor la lucrările comisiei, subliniază domnia sa .

În ceea ce priveşte solicitarea de amânare a dezbaterilor asupra propunerii

legislative, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  reaminteşte celor

prezenţi că Ministerul Sănătăţii tergiversează , de mai bine de  4 luni, elaborarea

proiectului de lege şi blochează iniţiativa legislativă a comisiei. Propunerea

legislativă este rodul muncii membrilor comisiei în colaborare cu cei mai

distinşi specialişti în domeniul medicinei dentare şi este corelată, după cum s-a

mai arătat, cu toate Directivele  Comunităţii Europene în materie.

Doamna dr.Beatrice Nimereanu informează că pachetul legislativ va fi

aprobat în şedinţa Guvernului din ziua de 26.02.2004, după care va fi înaintat

Parlamentului spre dezbatere şi adoptare.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune şi comisia

aprobă în unanimitate, să se acorde un termen maxim până la data de 15 martie,
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dată la care proiectul de lege să fie depus la comisie pentru a fi examinat,

împreună cu propunerea legislativă.

În continuare, solicită cuvântul dl.dr.Alexandru Brezoescu. Domnia sa

subliniază că Uniunea Naţională a Asociaţiilor de Stomatologie a înaintat un

proiect de iniţiativă legislativă care, în urma modificărilor survenite, a luat

forma propunerii legislative aflate în discuţie.

Această lege reprezintă o urgenţă şi, totodată, o cerinţă europeană fără de

care medicii dentişti nu-şi mai pot desfăşura activitatea, arată domnia sa .

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

continuare, că propunerea legislativă respectă cerinţele europene şi procesul

legislativ ar fi putut fi finalizat încă de acum 2 luni. Întârzierea nu este justificată

şi reprezintă încă un exemplu de competiţie în privinţa asumării paternităţii unor

iniţiative legislative.

Domnia sa îşi declară , încă o dată , nemulţumirea faţă de lipsa de la

lucrările comisiei a unei persoane de decizie din conducerea Ministerului

Sănătăţii . Prin dezbaterea simultană a celor două iniţiative, nimeni nu-şi va mai

putea asuma paternitatea legii. La elaborarea propunerii legislative au participat

cei mai distinşi specialişti în domeniul medicinii dentare printre care

dl.gen.prof.dr.Mihai Augustin, decanul Facultăţii de Stomatologie şi

dl.prof.dr.Teodor Trăistaru.

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

Ministerul Sănătăţii a întârziat negocierile de aderare printr-un formalism

inadmisibil. Actualul ministru al sănătăţii dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , care este şi

coiniţiator a insistat, în mod special, susţinând promovarea acestei propuneri

legislative.

La punctul doi al ordinii de zi , Comisia pentru sănătate şi familie a

Camerei Deputaţilor a trecut la dezbaterea propunerii legislative privind



6

organizarea şi funcţionarea centrelor de permanenţă pentru asigurarea asistenţei

medicale în regim de continuitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă cuvântul

domnului dr.Mihai Farcaş, prezent la lucrări din partea Ministerului Sănătăţii .

După prezentarea punctului de vedere al Ministerului Sănătăţii asupra

propunerii legislative, în şedinţa comisiei din 24 septembrie 2003, a reamintit

domnia sa , Ministerul Sănătăţii a hotărât că este necesară emiterea unui act

normativ. În acest sens, s-a elaborat un proiect de hotărâre de Guvern.

Pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale primare şi asigurarea accesului

permanent al populaţiei la serviciile de sănătate, Ministerul Sănătăţii a emis

Ordinul nr.39/2004 prin care se înfiinţează sistemul centrelor de permanenţă.

Acest sistem, pe lângă implicarea directă a medicilor de familie  în

rezolvarea cazurilor de competenţa lor profesională, va asigura degrevarea

segmentelor de asistenţă medicală ambulatorie şi spitalicească, determinând

implicit reducerea cheltuielilor la aceste niveluri.

Centrele de permanenţă, arată domnia sa , sunt unităţi sanitare fără

personalitate juridică, care funcţionează în afara programului normal de lucru al

cabinetelor medicale individuale, medici de familie, între orele 20, 00 şi 8,00 în

zilele lucrătoare şi 8,00 şi 8,00 în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile

legale. În aceste unităţi, medicii de familie asociaţi , din mai multe localităţi,  îşi

desfăşoară activitatea în regim de cameră de gardă, rezolvând situaţiile de

urgenţă, de competenţa lor.

La nivelul acestora se asigură atât servicii medicale de urgenţă, cât şi

servicii medicale cuprinse în pachetul de bază prevăzut în Normele

metodologice de aplicare ale Contractului � Cadru .

Centrele de permanenţă se organizează, de regulă, în zone izolate sau greu

accesibile, în localitatea cea mai dezvoltată din punct de vedere  economic.  În

prezent funcţionează un număr de 239 de astfel de centre.
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Zonele în care se înfiinţează centrele de permanenţă şi arondarea

teritorială a localităţilor la acestea , sunt stabilite de direcţiile de sănătate publică

judeţene, cu consultarea consiliilor locale şi acordul caselor de asigurări de

sănătate judeţene. Direcţiile de sănătate publică judeţene asigură dotarea acestor

structuri cu trusele de urgenţă necesare. Costurile medicamentelor şi a

materialelor sanitare pentru trusele de urgenţă se suportă din fondurile alocate de

Ministerul Sănătăţii în cadrul programelor şi subprogramelor de sănătate.

Centrele de permanenţă nu se organizează, de regulă, în locurile în care

funcţionează unităţi sanitare care au în structură unităţi de primire urgenţe.

Pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă care necesită transportul

bolnavilor la spitale se vor folosi ambulanţe realizate pe saşiul autosanitarelor

Dacia cu îmbunătăţirile adecvate acestui scop.

Un mod concret de integrare a centrelor de permanenţă într-un sistem

coerent a fost realizat în judeţul Teleorman. Acest experiment va fi analizat şi

generalizat în procesul de perfecţionare a activităţii din  domeniu.

În acest scop, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Administraţiei şi

Internelor vor proiecta cadrul legislativ adecvat, care să facă posibilă

organizarea şi funcţionarea serviciului de ambulanţă care deserveşte centrele de

permanenţă şi vor iniţia demersuri pentru identificarea surselor de finanţare

pentru achiziţionarea autosanitarelor necesare acestui proiect.

Faţă de cele prezentate Ministerul Sănătăţii a propus constituirea unei

echipe mixte formată din experţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai

Ministerului Sănătăţii care să analizeze situaţia actuală a funcţionării centrelor

de permanenţă şi să elaboreze, în detaliu, proiectul ce va fi prezentat pentru

aprobare Guvernului.

Dl.dr.Mihai Farcaş este de acord cu punctul de vedere al Comisiei pentru

sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor exprimat în raportul asupra propunerii

legislative privind organizarea şi funcţionarea centrelor de permanenţă pentru

asigurarea asistenţei medicale în regim de continuitate.
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Domnia sa este împuternicită să prezinte scuzele din partea domnului

secretar de stat George Pavelescu care se află la Senat şi nu a fost în măsură să

onoreze invitaţia comisiei.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune

comisiei aprobarea raportului, astfel modificat şi completat, ţinând seama de

problematica care face obiectul Memorandumului şi a proiectului de hotărâre de

Guvern.

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să propună

spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor propunerea legislativă

privind organizarea şi funcţionarea centrelor de permanenţă pentru asigurarea

asistenţei medicale în regim de continuitate, cu amendamentele care fac obiectul

raportului.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei face o

scurtă informare privind participarea domniei sale la lucrările Comitetului

Strategic Naţional , care au avut loc la Ministerul Sănătăţii în ziua de 24

februarie a.c.

La lucrările Comitetului a fost prezentat un program privind îmbunătăţirea

stării de sănătate a populaţiei. În cadrul discuţiilor care au urmat,

dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu a acuzat, încă o dată, lipsa fondurilor necesare,

precum şi subordonarea financiară a sistemului de asigurări sociale de sănătate

de către Ministerul Finanţelor Publice . Domnia sa a concluzionat că, fără o

autonomie financiară reală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nu se

poate  vorbi despre management în sănătate.

Şeful echipei de specialişti străini a apreciat că România nu beneficiază

încă de un sistem funcţional şi modern de asigurări sociale de sănătate. Sistemul

actual este un simulacru, fiind similar cu cel centralist şi reprezintă  principala

cauză a crizei profunde  din sistemul sanitar. Domnia sa a ţinut să sublinieze că,

dacă nu se aplică de urgenţă măsurile de reformă în sistemul sanitar, se pune în

pericol  aderarea României la Uniunea Europeană .
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Cu această ocazie, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a

solicitat , ca un prim pas în reforma sanitară, promovarea în regim de urgenţă a

iniţiativei legislative privind asigurările sociale de sănătate,  blocată la Senat,

iniţiativă prin care se instituie o autonomie reală a Casei Naţionale de Asigurări

de Sănătate iar banii colectaţi de la asiguraţi se întorc, în integralitate, la aceştia

prin  acordarea de servicii de sănătate de calitate.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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