
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                    Nr. 28/ 70 / 11 martie  2004

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele  de  9 şi 11 .03.2004

La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, fiind absent motivat 1

deputat .

La lucrările comisiei participă ca invitaţi dl.sen.prof.dr.Sorin

Oprescu,vicepreşedintele Comisiei pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a

Senatului, dl.George Pavelescu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi

doamna Ioana Negrilă, director la Direcţia generală a bugetului 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 proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.40/2004 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor

nr.270/2003, aprobat de Senat.

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.94/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a

Legii spitalelor nr.270/2003, aprobat de Senat.

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.2/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
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Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap ( PLX �89/2004).

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.95/2003 privind modificarea şi completarea Legii

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie ( PLX �

102/2004).

La primul punct al ordinii de zi comisia trece la dezbaterea pe articole a

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.40/2004 pentru

modificarea şi completarea Legii spitalelor  nr.270/2003, adoptată de Senat.

Comisia a hotărât, în unanimitate, ca titlul legii şi textul articolului unic să

rămână în forma prezentată în proiectul de lege.

La articolul 8 lit.a) din ordonanţă Ministerul Sănătăţii propune ca

sintagma �minimum� să se înlocuiască cu �de regulă�.

După cum menţionează dl.George Pavelescu modificarea propusă aduce

un plus de precizie în definirea spitalului general.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi doamna

dep.dr.Daniela Bartoş îşi exprimă acordul cu propunerea înaintată.

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament .

La articolul 8, lit.b) din ordonanţă, care defineşte spitalul de specialitate,

Ministerul Sănătăţii propune înlocuirea sintagmei �într-o singură specialitate� cu

�într-o specialitate în conexiune cu alte specialităţi complementare�.

În opinia dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu prin formularea propusă de

Ministerul Sănătăţii dispare specialitatea. Domnia sa face referire, în acest sens,

la spitalele de boli infecţioase, spitalele TBC, spitalele de oftamologie şi

spitalele de boli cardio-vasculare. În cazul spitalelor de obstetrică-ginecologie

numai câteva dintre acestea sunt de sine stătătoare, restul vor deveni secţii

exterioare ale spitalelor judeţene sau municipale. Cuvântul �conexiune� este

impropriu în opinia domniei sale şi duce la reluarea discuţiilor anterioare,

privitoare la spitalele interjudeţene, care sunt spitale de plurispecialitate.
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Dl.George Pavelescu arată că, în toate spitalele de specialitate,

funcţionează şi compartimente de ATI sau terapie intensivă, considerată ca a

doua specialitate . În spitalele de obstetrică-gincologie există şi neonatalogie,

fără de care un spital de profil nu poate funcţiona.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu

propunerea Ministerului Sănătăţii şi subliniază că definiţia propusă este

cuprinzătoare şi conformă cu situaţia reală din spitalele de specialitate.

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de doamna dep.dr.Daniela Bartoş .

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament.

La lit.f) , a aceluiaşi articol, Ministerul Sănătăţii a propus următoarea

reformulare:

�f) spitalul municipal şi spitalul orăşenesc sunt spitale generale care au în

componenţă cel puţin specialităţile de bază;această prevedere nu se aplică

spitalelor municipale organizate în resedinţa de judeţ;�

După cum arată dl.George Pavelescu, spitalele municipale din reşedinţa

de judeţ nu pot avea cele patru specialităţi care se regăsesc şi în spitalul

judeţean, au numai una sau două dintre ele, precum şi alte specialităţi care pot

completa structura spitalului judeţean.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi dl.sen.prof.dr.Sorin

Oprescu susţin această propunere.

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament.

La lit.g) a aceluiaşi articol, Ministerul Sănătăţii a propus următoarea

reformulare:

�g) spitalul comunal este unitatea sanitară cu paturi care asigură asistenţă

medicală de specialitate , pentru populaţia din mai multe localităţi rurale, având

în structură cel puţin specialităţile de medicină internă, pediatrie şi obstetrică

pentru naşteri normale;�
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După cum arată dl.George Pavelescu, în spitalele comunale nu există

ginecologie. De asemenea, sunt situaţii în care , în funcţie de adresabilitate, nu

este necesară constituirea unei secţii, fiind suficient şi un compartiment.

Dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu arată în continuare că precizarea �pentru

naşteri normale� nu este necesară deoarece se poate stabili prin ordin al

ministrului sănătăţii .

Aceeaşi opinie o  împărtăşeşte şi doamna dep.Ana Florea.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu

dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu şi menţionează că  legile trebuie să fie permisive.

Comisia a aprobat, în unanimitate, următoarea reformulare:

�g) spitalul comunal este unitatea sanitară cu paturi care asigură asistenţă

medicală de specialitate pentru populaţia din mai multe localităţi rurale

apropiate, având în componenţă medicină internă, pediatrie şi obstetrică;�

În continuare, Ministerul Sănătăţii, prin dl.George Pavelescu, propune

reformularea lit.h) a aceluiaşi articol, după cum urmează:

�h) spitalul clinic este spitalul care are în componenţă cel puţin două

clinici universitare; institutele, centrele medicale şi spitalele de specialitate care

au în componenţă o clinică universitară sunt spitale clinice; în spitalele clinice se

desfăşoară asistenţă medicală, activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică

medicală şi de educaţie medicală continuă.�

Domnia sa menţionează că, în spitalele de specialitate, nu sunt organizate

câte două clinici în specialităţi diferite.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei susţine acest

amendament care este aprobat, în unanimitate.

La acelaşi articol, Ministerul Sănătăţii propune introducerea unui nou text,

ca lit.n1) privind asistenţa medicală de specialitate care se poate acorda în

centrele medicale în care nu se desfăşoară activitate de învăţământ. De exemplu,

Centrul de Patologie Neuromusculară Vâlcele, Centrul de Evaluare şi Tratament
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a  Toxico-dependenţilor pentru tineri şi Adolescenţi, etc. Se vor înfiinţa centre

de postcură , conform reglementărilor în vigoare.

Doamna dep.Iulia Pataki se pronunţă pentru eliminarea, din acest text, a

sintagmei � a anumitor grupe de populaţie sau a anumitor boli�, pe care o

consideră discriminatorie.

Textul, astfel reformulat al lit.n1) este aprobat în unanimitate.

La articolul 10 alin.(3) lit.b), f) şi k) din Legea spitalelor nr.270/2003,

Ministerul Sănătăţii a propus următoarea reformulare:

�b) secţii sau compartimente de specialitate cu un număr minim de paturi,

aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii,  pentru  medicină internă, anestezie

şi terapie intensivă, chirurgie generală, traumatologie şi ortopedie, pediatrie,

obstetrică � ginecologie şi neonatologie, boli infecţioase, neurologie, O.R.L. şi

oftamologie, cu excepţia situaţiilor în care în localitatea respectivă funcţionează

spitale de specialitate cu personalitate juridică; opţional se pot organiza secţii

sau compartimente şi în alte specialităţi;

f) servicii sau compartimente de prevenire şi control al infecţiilor
nozocomiale;

k) serviciu sau compartiment de relaţii cu publicul şi alte servicii .�

După  cum arată dl.George Pavelescu există situaţii în care, în funcţie de

adresabilitate, este suficientă organizarea unui singur compartiment de

specialitate. Domnia sa consideră că nu este necesar să se înfiinţeze secţii cu

acelaşi profil şi în spitalul judeţean deoarece s-ar crea  unităţi cu un număr mare

de paturi şi greu de administrat. Totodată, acestea funcţionează în clădiri

separate, având utilităţi proprii şi circuite corespunzătoare, în conformitate cu

normele sanitare epidemice.

Dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu subliniază că este bine să se organizeze

compartimente deoarece sunt mai economicoase şi eficiente. În ceea ce priveşte

propunerea Ministerului Sănătăţii de la lit.f), cazurile de infecţii nozocomiale

sunt din ce în ce mai frecvente, fiind necesară menţinerea, în spitale, a secţiilor
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de prevenire şi control a infecţiilor nozocomiale. Aceste secţii reprezintă un

laborator de menţinere a stării de sănătate a spitalului.

Domnia sa propune introducerea, la finalul textului de la lit.f), a sintagmei

�în funcţie de numărul de paturi din spital.�

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei susţine această

propunere şi adaugă că aceste servicii sau compartimente reprezintă servicii de

necesitate ale spitalului.

Comisia a aprobat, în unanimitate, aceste amendamente.

În continuare, dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu propune, la alin.(7) al art.13

din Legea nr.270/2003 , următoarea reformulare:

�(7) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comisiei Naţionale de

Acreditare a Spitalelor se stabilesc, prin lege, în termen de 60 de zile de la

publicarea prezentei legi.�

Domnia sa menţionează că textul din Legea nr.270/2003 restrânge dreptul

constituţional de iniţiativă legislativă.

Aceeaşi opinie este susţinută şi de către doamna dep.Iulia Pataki şi

dl.George Pavelescu.

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament.

Asupra pct.1 din proiectul de lege nu au fost făcute intervenţii, fiind

aprobat în forma înaintată de Senat.

La alin.(3) al articolului 15, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei şi dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu propun următoarea reformulare:

�(3) Membrii Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor sunt

incompatibili cu calitatea de membru în organele de conducere a spitalelor.�

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

această prevedere este necesară pentru înlăturarea suspiciunilor şi a conflictelor

de interese.

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament.
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La art.19 alin.(1) şi (3) din Legea nr.270/2003, Ministerul Sănătăţii a

propus următoarea reformulare:

�Art.19 - (1) Înfiinţarea sau desfiinţarea spitalelor publice se face prin

hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Sănătăţii, cu avizul consiliului

local, respectiv judeţean, sau de către ministerele şi instituţiile centrale cu reţea

sanitară proprie, cu avizul Ministerului Sănătăţii .

(3) Reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele

publice se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea direcţiei de

sănătate publică, cu avizul consiliului judeţean sau al consiliului local, după caz,

iar a unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor centrale cu

reţea sanitară proprie prin ordin sau decizie a ministrului sau a directorului

instituţiei, cu avizul Ministerului Sănătăţii . Structura  organizatorică a unităţilor

sanitare din subordinea  ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie se

stabileşte cu avizul Ministerului Sănătăţii .�

După cum arată dl.George Pavelescu , ministerele şi instituţiile cu reţea

sanitară proprie, care sunt furnizori de servicii medicale aflate în relaţii

contractuale cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , au fost omise din

textul legii. De asemenea, prevederile alin.(3) trebuie corelate cu prevederile

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2002.

Dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu , referindu-se la textul alin.(3), subliniază că

strategia politicii sanitare aparţine Ministerului Sănătăţii . Comunitatea locală

este implicată în reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru

spitalele publice, mai înainte ca Ministerul Sănătăţii să înainteze astfel de

propuneri. Domnia sa propune înlocuirea, în textul propus, a sintagmei �direcţiei

de sănătate publică� cu �conducerea spitalelor� aşa cum este prevăzut în Legea

nr.270/2003.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei susţine această

propunere şi arată că este normal ca comunitatea locală să-şi spună cuvântul în

luarea acestor decizii. În perspectiva introducerii DRG, numărul de paturi din
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spitale se va reduce simţitor, iar tehnicitatea va creşte corespunzător. De

exemplu, în Anglia, la un număr de 3 ori mai mare al populaţiei, faţă de

România, există un număr de două ori mai mic de paturi în spitale. În situaţia

dată, mai arată domnia sa , este necesar ca Ministerul Sănătăţii şi ministrul

sănătăţii să dispună de această decizie.

Doamna dep.Iulia Pataki propune ca avizul consiliilor locale să fie cerut

separat,deoarece reprezintă proprietarul acestor spaţii.

În continuare, dl.George Pavelescu subliniază că, în consiliul de

administraţie al spitalelor , există 2 reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean

sau local.Una din atribuţiile consiliului de administraţie este aceea de a aproba

strategia spitalelor.

Comisia a aprobat , în unanimitate, textele astfel reformulate ale alin.(1) şi

(3) ale art.19.

La articolul 23 alin.(2) din ordonanţă, Ministerul Sănătăţii a propus

reformularea textelor de la lit.b) şi d), după cum urmează:

�(2) Din comitetul director fac parte:

b) director general adjunct medical pentru spitalele cu peste 200 de paturi,

cu excepţia spitalelor clinice, institutelor şi centrelor medicale clinice ;

d) director administrativ pentru spitalele cu peste 200 de paturi, cu

excepţia spitalelor clinice, institutelor şi centrelor medicale clinice ;�

După cum arată dl.George Pavelescu , spitalele cu mai puţin de 200 de

paturi pot fi administrate în mod eficient şi fără includerea în conducerea

executivă a funcţiei de director general adjunct medical. Această categorie de

spitale poate funcţiona eficient şi numai prin compartimentele sau serviciile

administrative prevăzute în organigramă.

Aceste propuneri sunt susţinute şi de către dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei şi dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu .

În consecinţă, comisia a aprobat, în unanimitate, aceste amendamente.
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În continuare, la articolul 23 din ordonanţă, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei şi dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu propun să se introducă un

nou text, ca alin.(31) cu următorul cuprins :

�(31) Persoanele care deţin clinici private ori sunt acţionari sau asociaţi la

societăţi comerciale care au în obiectul de activitate furnizarea de servicii

medicale, sunt incompatibili cu calitatea de membru în comitetul director al

spitalului.�

Acest amenmdament vizează înlăturarea oricăror suspiciuni şi conflicte de

interese.

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament.

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

ca, la art.23 din ordonanţă, să se introducă două noi texte, ca alin.(51) şi (52) cu

următorul cuprins:

�(51) Conducerea executivă a spitalelor publice cu un număr mai mic de

200 paturi este asigurată de directorul general şi contabilul şef, cu excepţia

spitalelor clinice, institutelor şi centrelor medicale clinice.

(52) Pentru spitalele orăşeneşti şi comunale, structura comitetului director

se stabileşte prin actul de înfiinţare.�

După cum arată dl.George Pavelescu, pentru spitalele cu un număr mai

mic de 200 de paturi, se poate asigura conducerea executivă numai cu cele 2

funcţii.

La articolul 25 alin.(2) , lit.f) din  ordonanţă, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei şi dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu au propus următoarea

reformulare:

�f) 2 reprezentanţi ai universităţii sau facultăţii de medicină, pentru

spitalele clinice, universitare, institutele şi centrele medicale clinice.�

Propunerea este susţinută şi de către dl.George Pavelescu .

Tot la art.25 alin.(2) doamna dep.Constanţa Popa propune să se introducă

un nou text ca lit.g) cu următorul cuprins:
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�g) câte un reprezentant al Colegiului Farmaciştilor din România şi

Ordinului Biologilor, Chimiştilor şi Biochimiştilor din sistemul sanitar din

România, pentru spitalele clinice,universitare şi institutele clinice.�

Domnia sa motivează acest amendament prin faptul că Ministerul

Sănătăţii recunoaşte toate cele patru asociaţii profesionale care participă

nemijlocit la asigurarea sănătăţii populaţiei şi care reprezintă fiecare un segment

important al asigurării serviciilor medicale şi conexe actului medical.

Dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu nu este de acord cu adoptarea acestui text

deoarece Colegiul Farmaciştilor din România se află în conflict de interese cu

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . Locul acestor asociaţii este în

consiliul medical, acolo unde pot fi reprezentate. Colegiul Medicilor din

România reprezintă, în consiliul de administraţie un număr 44.000 de medici, iar

Ordinul Asistenţilor Medicali din România  are 280.000 membri, faţă de 780 de

biologi, chimişti şi biochimişti existenţi în sistem. Este, în primul rând, o

problemă de reprezentare, subliniază domnia sa .

Aceeaşi opinie este susţinută şi de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei care subliniază că aceste categorii de personal sanitar sunt

bine prezentate în consiliul medical. Domnia sa doreşte să sublinieze că medicul

este şeful echipei medicale. Proporţiile de reprezentativitate trebuiesc respectate.

Cu 4 voturi împotrivă, 3 voturi pentru şi o abţinere, amendamentul a fost

respins.

La art.25, Ministerul Sănătăţii a propus să se introducă un nou text, ca

alin.(21) , cu următorul cuprins:

�(21) Validarea componenţei nominale a consiliului de administraţie se

face de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor. Până la constituirea

Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor,validarea componenţei nominale a

consiliilor de administraţie se face de către directorul direcţiei de sănătate

publică, respectiv al direcţiilor de specialitate din instituţiile cu reţea sanitară

proprie.�
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Această propunere are în vedere verificarea cazurilor de conflicte de

interese şi asigurarea stabilităţii şi credibilităţii consiliilor de administraţie a

spitalelor.

Propunerea este susţinută de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei şi dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu .

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament.

Având în vedere specificul spitalelor militare din sistemul de apărare,

ordine publică, siguranţă naţională şi autorităţii judecătoreşti,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi dl.sen.prof.dr.Sorin

Oprescu propun ca, la art.25, după alin.(2) să se introducă un nou alineat,

alin.(22) , cu următorul cuprins:

�(22) Pentru spitalele militare din sistemul de apărare, ordine publică,

siguranţă naţională şi autorităţii judecătoreşti, membrii în consiliul de

administraţie a spitalului sunt desemnaţi conform reglementărilor proprii.�

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament.

La art.25 alin.(5) lit.b), Ministerul Sănătăţii a propus următoarea

reformulare:

�b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor de director general,

director general adjunct medical, a celorlalte funcţii de director şi a funcţiei de

contabil şef, în baza regulamentului aprobat în acest scop prin ordin al

ministrului sănătăţii ; preşedintele consiliului de administraţie numeşte în funcţie

persoanele care au promovat concursul;�

Dl.George Pavelescu precizează că şi funcţia de contabil şef face parte

din comitetul director şi, în consecinţă,se obţine pe bază de concurs.

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament.

La art.26 alin.(1), Ministerul Sănătăţii a propus inserarea, în text, a

sintagmei � şi centrele medicale� deoarece există şi centre medicale care au

statut de unitate clinică.

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament.
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La alin.(2) al art.29, punctul 2 din proiectul de lege, dl.sen.prof.dr.Sorin

Oprescu a propus reformularea textului, după cum urmează:

�(2) Revocarea membrilor comitetului director, şi anume a directorului

general, a directorului general adjunct medical, a directorului economic, a

directorului administrativ şi a contabilului şef sau a directorului de  îngrijire, în

cazul nerealizării indicatorilor de performanţă a activităţii stabiliţi în contractul

de administrare sau în cazul săvârşirii de abuzuri sau abateri, se face de către

consiliul de administraţie. Ministerul Sănătăţii ,  direcţia de sănătate publică,

şi/sau  ministerul de resort pot propune revocarea membrilor comitetului

director.�

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei susţine această

propunere deoarece  are în vedere o exprimare corectă a intenţiei legiuitorului.

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament.

La art.35 alin.(1) din ordonanţă, doamna dep.Iulia Pataki propune

eliminarea cuvântului �integral�. Acest amendament are în vedere faptul că,

conform legii, spitalele publice, care sunt instituţii publice, nu sunt finanţate

integral din venituri proprii şi beneficiază şi de alocaţii bugetare.

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament.

La alin.(3) al art.36, doamna Bondi Gyongyike ( UDMR) a propus

următoarea reformulare:

�(3)  Bugetele locale pot participa la finanţarea cheltuielilor de întreţinere

şi gospodărire, finalizarea construcţiilor şi realizarea de lucrări de reparaţii

curente şi capitale; bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii , poate

participa la finanţarea cu dotarea pentru aparatură medicală.�

În opinia autoarei amendamentului, spitalele nu au fonduri suficiente

pentru cheltuieli de întreţinere şi gospodărire, ajungându-se astfel la

imposibilitatea achitării facturilor curente. De asemenea, bugetele locale nu se

pot angaja pentru finanţarea dotării cu aparatură medicală a spitalelor.
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După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , aceste

prevederi fac obiectul Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002, articolul 4. De

asemenea, o parte din aceste prevederi fac obiectul art.401 alin.(2)din proiectul

de lege aflat în discuţie.

Doamna dep.Iulia Pataki propune următoarea reformulare a alin.(3) :

�(3) Bugetele locale asigură sumele necesare pentru cheltuielile de

întreţinere şi gospodărire, reparaţii, consolidare, extindere şi modernizare a

unităţilor sanitare publice, de interes judeţean sau local, în limita creditelor

bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale.�

Textul propus se află în concordanţă cu prevederile Ordonanţei

Guvernului nr.70/2002.

Acest amendament a fost aprobat în unanimitate.

Asupra pct.3 din proiectul de lege nu au fost formulate observaţii, fiind

aprobat în unanimitate.

În continuare, Ministerul Sănătăţii a propus reformularea alin.(1)  al art.40

din Legea nr.270/2003, după cum urmează:

�(1) Auditul public intern se exercită de o structură specializată,

organizată în condiţiile legii la nivelul spitalului, sau, după caz, de către direcţia

de sănătate publică sau de către Ministerul Sănătăţii , respectiv de ministerul de

resort.�

După cum arată dl.George Pavelescu , această propunere are în vedere

corelarea cu prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul public.

Pentru a evita controalele abuzive şi supracontroalele de audit pulic,

dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu propune următoarea reformulare:

�(1) Auditul public intern se exercită de o structură specializată,

organizată,  în condiţiile legii , la nivelul spitalului. În cazul în care nu este

organizată o astfel de structură specializată, la nivelul spitalului, auditul public

intern se  exercită de către structura specializată din cadrul  direcţiei de sănătate
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publică sau din Ministerul Sănătăţii , respectiv de ministerul de resort, după

caz.�

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi doamna

dep.dr.Daniela Bartoş sunt de acord cu propunerea dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu.

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament.

Asupra pct.4 din proiectul de lege nu au fost făcute observaţii.

La art.46 din Legea nr.270/2003, dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu propune

următoarea reformulare:

�Art.46. �(1)  Ministerul Sănătăţii  şi ministerele şi instituţiile cu reţea

sanitară proprie vor lua măsuri pentru reorganizarea spitalelor publice existente,

în conformitate cu prevederile prezentei legi, în termen de 6 luni de la data

intrării în vigoare a acesteia.

(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se

va organiza concurs pentru ocuparea posturilor de director general şi a celorlalte

funcţii care fac parte din comitetul director,  la spitalele în care posturile nu sunt

ocupate prin concurs.�

Această propunere vizează asigurarea cadrului legal de funcţionare al

spitalelor, a stabilităţii şi legalităţii comitetului director.

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

preşedintele comisiei  şi doamna dep.Iulia Pataki .

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament.

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct al ordinii de zi , Comisia

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

adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.40/2004 pentru modificarea şi completarea Legii

spitalelor nr.270/2003, cu amendamentele care fac obiectul raportului.

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

fond, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.94/2003
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pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor

nr.270/2003, aprobat de Senat.

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

spitalelor nr.270/2003 conţine o serie de prevederi care nu pot fi puse în aplicare

începând cu data de 1 ianuarie 2004 şi care urmează să fie modificate.

Astfel, nu pot fi puse în aplicare prevederile referitoare la clasificarea

spitalelor, organele de conducere ale spitalului, precum şi cele referitoare la

atribuţiile şi competenţele acestora.

De asemenea, este necesară modificarea prevederilor care reglementează

numărul membrilor consiliului de administraţie al spitalului, dar şi a celor

referitoare la indemnizaţia pentru activitatea prestată de către aceştia.

Nu mai sunt de actualitate nici dispoziţiile privind înregistrarea de arierate

la finele anului, întrucât prevederi exprese în acest sens sunt cuprinse atât în

Legea  finanţelor publice cât şi în Legea bugetului de stat.

Totodată, vor fi promovate modificări şi în ceea ce priveşte avizarea şi

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi sursele de

finanţare a acestuia. În mod corelativ, va fi reglementat şi controlul asupra

activităţii financiare a spitalului public.

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate,

să supunăspre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor proiectul de

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.94/2003 pentru prorogarea

termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr.270/2003, aprobat de Senat.

La punctul 3 al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea şi avizarea

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2004 pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2003 privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele

cu Handicap.
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Aşa după cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,

proiectul de lege are ca obiect de reglementare plata drepturilor cuvenite

persoanelor cu handicap vizual de către direcţiile pentru dialog, familie şi

solidaritate judeţene.

Aceste măsuri sunt necesare întrucât serviciile publice de asistenţă socială

nu au reuşit să constituie , în timp util,  baza de date necesară.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, în unanimitate, adoptarea

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2004 pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2003 privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele

cu Handicap, în forma aprobată  de Senat.

La punctul 4 al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea şi avizarea

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.95/2003 privind

modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea

violenţei în familie.

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

proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unei structuri

( Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei) mai eficiente pentru desfăşurarea

activităţii de prevenire şi combatere a violenţei în familie. De asemenea,

proiectul de lege cuprinde prevederi privind definirea unităţilor de asistenţă

socială destinate victimelor violenţei în familie şi a condiţiilor de funcţionare a

acestora, stabilirea surselor de finanţare pentru funcţionarea agenţiei şi a

compartimentelor teritoriale, precum şi finanţarea cheltuielilor de personal, de

capital şi materiale pentru funcţionarea aparatului central al agenţiei în anul

2004, din bugetul inspecţiei muncii.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât  avizarea favorabilă a proiectului

de lege cu o serie de amendamente care au ca obiect:



17

- obligaţia Agenţiei  Naţionale pentru Protecţia Familiei de a deconta

cheltuielile legate de consilierea juridică şi psihosocială şi de eliberare a

certificatelor medico-legale pentru victimele violenţei în familie, în termen de

30 de zile de la predarea documentaţiei; în caz contrar, Agenţia Naţională pentru

Protecţia Familiei va plăti penalităţile prevăzute de legea fiscală;

- pentru corelare cu legislaţia europeană în domeniu, comisia a

hotărât ca Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei şi adăposturile în

parteneriat public-privat să beneficieze de finanţare internaţională, donaţii,

sponsorizări şi alte surse prevăzute de lege;

- întrucât finanţarea adăposturilor în parteneriat public-privat se face

de la bugetul de stat sau local, este necesar ca înfiinţarea şi funcţionarea acestora

să se aprobe prin hotărârea consiliilor judeţene sau locale.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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