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Comisia pentru Sănătate şi Familie                    Nr. 28/ 146 / 1 aprilie  2004

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele  de  30 , 31 .03.2004

şi 1.04.2004

La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 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. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.5/2004 pentru completarea art.41 din Legea nr.98/1994 privind

stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate

publică ( PLX – 71/2004).

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.1

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea şi

finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în

sectorul sanitar ( PLX – 142/2004).

3. Diverse.

La primul punct al ordinii de zi comisia procedează la dezbaterea, în fond,

a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2004 pentru

completarea art.41 din Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea

contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică (PLX nr.71/2004),

adoptat de Senat în şedinţa din 23 februarie 2004.
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După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , Legea

nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de

igienă şi sănătate publică reprezintă legea specifică a inspecţiei sanitare de stat.

În conformitate cu prevederile acestei legi, nu se poate achita, în termen de 48

de ore, jumătate din minimul amenzii datorită precizării exprese, în cuprinsul

art.41, a faptului că, în măsura în care legea nu dispune altfel, sunt aplicabile

prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al

contravenţiilor.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei intervine şi arată că se constată, astfel, existenţa

unei neconcordanţe între prevederile Legii nr.98/1994, astfel cum a fost

modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.108/1999, aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr.344/2002, şi conţinutul formularului

procesului-verbal de constatare a contravenţiei, prevăzut în anexa nr.1.

Doamna dep.Iulia Pataki solicită cuvântul şi menţionează că, dacă în

cuprinsul Legii nr.98/1994, cu modificările şi completările ulterioare, nu se

prevede în mod expres posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii, în

formularul procesului-verbal de constatare a contravenţiei, prevăzut în anexa

nr.1, la rubrica”Rezoluţia de aplicare a sancţiunii şi înştiinţarea de plată”, se

precizează că “în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001

privind regimul juridic al contravenţiilor, contravenientul se poate angaja sub

semnatură să achite, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal

de constatare a contravenţiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul

normativ pentru fapta săvârşită.”

Însă, la art.28 alin.(1) teza finală din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001

privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări

prin Legea nr.180/2002, cu modificările ulterioare, se prevede posibilitatea

contravenientului de a achita jumătate din minimul  amenzii prevăzute în actul

normativ, cu condiţia ca în actul normativ de stabilire a contravenţiilor, această

posibilitate să fie menţionată în mod expres.
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În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei doreşte

să sublinieze faptul că în Legea nr.98/1994, cu modificările şi completările

ulterioare, nu există însă o astfel de prevedere expresă, fapt care nemulţumeşte

atât pe contravenienţi, care nu au posibilitatea achitării în 48 ore a jumătate din

minimul amenzii, deşi este prevăzut în formularul procesului-verbal de

constatare a contravenţiei, cât şi pe inspectorii sanitari, care sunt acuzaţi de

necunoaşterea legilor, ei fiind nevoiţi să anuleze rubrica sus menţionată şi să

precizeze că amenda se plăteşte integral. Astfel, nu se poate recurge la principiul

aplicării imediate a legii noi, în speţă a Ordonanţei Guvernului nr.2/2001,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările

ulterioare.

Pentru aceste considerente se impunea completarea corespunzătoare a

art.41 din Legea nr.98/1994, în sensul prevederilor art.28 alin.(1) teza finală din

Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, pentru a dispune de o legislaţie armonizată şi

eficientă, cu aplicabilitate unitară în sistemul sănătăţii publice.

Faţă de cele prezentate  dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

propune comisiei aprobarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.5/2004 pentru completarea art.41 din Legea nr.98/1994 privind

stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate

publică, în forma adoptată de Senat.

Aceeaşi opinie este exprimată şi de către doamna dep.dr.Daniela Bartoş ,

dl.dep.Gheorghe Popescu şi dl.dep.farm.Ion Burnei .

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

Plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2004 pentru completarea art.41

din Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la

normele legale de igienă şi sănătate publică , în forma înaintată de către Senat.

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

procedează la examinarea, în vederea avizării, a  proiectului de Lege pentru
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modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare

medicală în sectorul sanitar , adoptată de Senat în şedinţa din 23 februarie 2004.

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

proiectul de lege în discuţie are ca obiect de reglementare modificarea alin.(3) al

art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi

finanţarea rezidenţiatului, a stagiaturii şi a activităţii de cercetare medicală în

sectorul sanitar.

În prezent, subliniază domnia sa , potrivit Legii  nr.41/2002 pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea şi

finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în

sectorul sanitar, confirmarea în rezidenţiat a preparatorilor universitari se face

după ocuparea postului, prin concurs.

Prin proiectul de lege se urmăreşte ca preparatorii şi asistenţii universitari,

care deja au susţinut un concurs conform Legii învăţământului nr.84/1995, să

devină rezidenţi în specialităţile corespondente disciplinei didactice în care

activează.

Examenul de preparator este foarte riguros, precizează doamna

dep.dr.Daniela Bartoş  în calitate de coiniţiator al proiectului de lege, candidatul

fiind obligat să parcurgă aceeaşi bibliografie ca şi pentru rezidenţiat, permiţând

astfel un sistem de selecţie eficient.

De asemenea, propunerea legislativă face mai atractivă opţiunea tinerilor

medici spre cariera universitară, care la ora actuală nu reprezintă pentru mulţi

dintre ei o idee tentantă.

Doamna dep.dr.Ana Florea se pronunţă pentru avizarea favorabilă a

proiectului de lege întrucât, o mai bună funcţionare a învăţământului medical

universitar şi a activităţii clinice per ansamblu, ar contribui la rezolvarea rapidă

a unora dintre problemele serviciilor de sănătate în România.



5

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată, în continuare, că

învăţământul universitar cu taxă, este reglementat şi de aceea este necesar să fie

reglementată şi forma de învăţământ postuniversitar medical şi farmaceutic cu

taxă. Pe de altă parte, acest fapt permite libera circulaţie a persoanelor şi nu

îngrădeşte acest drept prevăzut în legislaţia Uniunii Europene , acordându-se

posibilitatea tuturor celor care doresc să se perfecţioneze într-o formă de

învăţământ postuniversitară.

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

ca, la articolul 1, după alin.(33) să se introducă două noi texte, ca alin.(34) şi (35)

cu următorul cuprins:

“(34) Specializarea prin rezideniat se poate organiza şi cu taxă, în afara

locurilor finanţate de la bugetul Ministerului Sănătăţii sau de la asigurările

sociale de sănătate.

(35) Numărul locurilor cu taxă se stabilesc, anual, pe specialităţi, la

propunerea senatelor universităţilor de medicină şi farmacie şi se aprobă prin

ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi

tineretului.”

Acest amendament este susţinut şi de către dl.dep.farm.Ion Burnei şi

doamna dep.Constanţa Popa .

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în unanimitate, acest

amendament.

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în

unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamentul aprobat

şi care va face obiectul avizului.

În continuare, la punctul al treilea al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele comisiei a informat comisia cu privire la solicitarea Grupului

Parlamentar al PSD de a valida propunerea ca doamna dep.dr.Daniela Bartoş să

preia funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru sănătate şi familie în locul

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) .
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Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, ca doamna

dep.dr.Daniela Bartoş să preia funcţia de vicepreşedinte al comisiei. 

Tot în cadrul acestui punct al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei informează comisia că Asociaţia Parlamentarilor Europeni

pentru Africa de Sud ( AWEPA) organizează un seminar, cu ocazia preluării de

către Irlanda a Preşedinţiei Uniunii Europene , având ca temă “O bună

guvernare pentru implicarea efectivă în problematica HIV/SIDA în Africa”,

Dublin, Irlanda, 22 – 23 aprilie 2004.

Acest seminar, va fi găzduit de Parlamentul irlandez şi sprijinit de

Programul Guvernamental de Dezvoltare şi Cooperare din Irlanda ( DCI ) şi va

avea ca obiectiv luarea deciziilor care vor conduce la o bună gestionare a

situaţiei în contextul epidemiei de HIV/SIDA . Seminarul va avea în atenţie 4

teme importante ce implică răspunderea parlamentară cum ar fi : guvernarea,

alocarea resurselor financiare pentru cercetare, consolidarea reformei legislative

şi instituţionale. În general, scopul seminarului este de a identifica parametrii

cheie de guvernare ce vor contribui la asigurarea unei implicări efective în lupta

împotriva HIV/SIDA în Africa.

Astfel, Direcţia generală pentru relaţii externe şi protocol din Camera

Deputaţilor a solicitat Comisiei pentru sănătate şi familie să desemneze 2

parlamentari în vederea participării la acest seminar.

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, ca doamna

dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) şi dl.dep.farm.Ion Burnei

(Grupul Parlamentar al PSD ) să participe, din partea comisiei, în perioada 22 –

23 aprilie a.c., la seminarul “O bună guvernare pentru implicarea efectivă în

problematica HIV/SIDA .”

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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