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PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele  de  6, 7 şi  8.04.2004

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. Reexaminarea art.17 şi 18 din propunerea legislativă privind

consilierea obligatorie în cazul întreruperii de sarcină  ( PL nr.217/2004).

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii veterinare

( PLX – 165/2004).

3. Discutarea iniţiativei legislative privind modificarea şi completarea

Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

4. Discutarea iniţiativei legislative privind asistenţa medicală de

urgenţă.

5. Diverse.

sanatate
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La primul punct al ordinii de zi comisia a luat în discuţie reexaminarea

art.17 şi 18 din propunerea legislativă privind consilierea obligatorie în cazul

întreruperii de sarcină.

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

şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din data de 2.03.2004 s-a hotărât ca art.17

şi art.18 din raportul comisiei asupra propunerii legislative privind consilierea

obligatorie în cazul întreruperii de sarcină ( PL nr.217/2003) să se trimită, spre

examinare, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, care urmează ca în

termen de 10 zile să comunice , în scris, punctul de vedere asupra textelor

menţionate mai sus.

În urma discuţiilor purtate cu solicitantul, dl.dep.Emil Boc s-a hotărât ca,

în termen de câteva zile, Comisia juridică, de  disciplină şi imunităţi să înainteze

Comisiei pentru sănătate şi familie acest punct de vedere .

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

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004

privind organizarea activităţii veterinare ( PLX nr.165/2004).

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că trecerea la

economia de piaţă şi aplicarea măsurilor de reformă în agricultură, prin apariţia

şi consolidarea rapidă a proprietăţii private asupra animalelor, precum şi

prelucrarea şi comercializarea produselor de origine animală prin liberă

iniţiativă, a condus la necesitatea de a reactualiza toate reglementările din

domeniul veterinar.

Această necesitate se datorează şi faptului că, în prezent, pe plan

internaţional, medicina veterinară şi-a extins mult sfera de acţiune, intervenind

în numeroase domenii, printre care : industria alimentară şi siguranţa

alimentaţiei, industria uşoară, producţia de medicamente şi alte substanţe

chimice, transporturi, comerţ interior şi exterior, protecţia animalelor, protecţia
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mediului şi altele, cu influenţe directe sau indirecte asupra stării de sănătate a

animalelor şi a populaţiei.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată că, necesitatea reactualizării legislaţiei care

reglementează domeniul sanitar veterinar este impusă şi de faptul că ţara noastră

este una dintre ţările candidate la Uniunea Europeană .

Doamna dep.dr.Ana Florea arată că responsabilitatea de a armoniza şi

implementa legislaţia sanitară veterinară este una din sarcinile stabilite în

Documentul de Poziţie, la Capitolul VII – Agricultură.

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş arată că pe baza acestor reglementări în

domeniul veterinar, România se aliniază cerinţelor veterinare internaţionale şi în

special a celor comunitare cu privire la animale vii, produse şi subproduse de

origine animală, produse germinale de origine animală, produse

medicamentoase, furaje, materii prime şi alte produse şi materii care pot

influenţa starea de sănătate a animalelor şi oamenilor, asigurând totodată

cerinţele privind inspecţiile veterinare în schimburile cu statele membre ale

Uniunii Europene, inspecţiile şi controlul importurilor din  terţe ţări, certificarea

veterinară şi altele.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei face o scurtă prezentare

a proiectului de lege. Astfel ordonanţa este structurată ţinând cont de pachetele

de directive prevăzute de legislaţia europeană în aşa fel încât legislaţia

secundară să decurgă în mod firesc în baza directivelor, deciziilor şi

regulamentelor.

Prin organizarea activităţii veterinare, impuse persoanelor fizice şi

juridice, în special în ceea ce priveşte cerinţele pentru sănătatea animalelor,

protecţia acestora, siguranţa produselor de origine animală, controlul bolilor la

animale,interzicerea folosirii în creşterea animalelor a unor substanţe şi a

reziduurilor acestora, va fi influenţată favorabil stabilitatea pieţei şi sporirea

încrederii consumatorilor în calitatea produselor supuse controlului veterinar ,

puse pe piaţă.
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În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  arată că

actul normativ prevede, de asemenea, modul de finanţare a serviciilor veterinare

şi a activităţii veterinare, precum şi condiţiile în care proprietarii de animale sunt

îndreptăţiţi la despăgubiri în caz de daune şi cheltuieli apărute ca rezultat al

diagnosticării sau lichidării – eradicării bolilor la animale cu potenţial de

difuzare rapidă, ca urmare a altor boli şi acţiuni de lichidare a acestora, stabilite

prin reglementările în vigoare.

Aceste reglementări nu aduc modificări asupra tarifelor şi taxelor aplicate

pentru prestările de servicii veterinare şi alte activităţi privind eliberarea de

avize şi autorizări şi nu implică cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat.

Proiectul de lege cuprinde prevederi privind înfiinţarea Agenţiei

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, care va conduce administrativ cele 3

instituţii naţionale de referinţă în domeniul veterinar.

În concluzie, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază

că structura şi organizarea instituţională similară celei care funcţionează în

Uniunea Europeană va conduce la îmbunătăţirea percepţiei importatorilor

comunitari faţă de produsele româneşti şi implicit a consumatorilor din statele

membre şi va permite în acelaşi timp o integrare mai facilă a producătorilor

naţionali în piaţa comună, după aderare.

Prin noua organizare instituţională se creează premisa necesară pentru

accesarea fondurilor existente atât la nivelul Uniunii Europene cât şi la nivelul

Băncii Mondiale pentru înfiinţarea acestei noi agenţii pentru siguranţa

alimentelor. În acest sens, s-au purtat discuţii cu Banca Mondială, care are

alocată o sumă de peste 10 milioane euro.

Ordonanţa nu prezintă nici un impact negativ asupra prevederilor din

convenţiile sau acordurile în domeniul veterinar încheiate cu alte state.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată că în proiectul  de lege se prevede că

autoritatea veterinară centrală împreună cu Ministerul Sănătăţii răspunde de

organizarea şi aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea
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bolilor comune omului şi animalelor, precum şi pentru siguranţa alimentelor de

origine animală.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că la art.57 din

ordonanţă se precizează că Ministerul Finanţelor Publice va aloca

bugetului/2004 al Ministerului Sănătăţii sumele reprezentând cheltuielile ce

decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune votului

comisiei, iar comisia votează , în unanimitate, acordarea avizului favorabil

asupra proiectului de lege, în forma înaintată de Senat.

La punctul trei al ordinii de zi , comisia a luat  în discuţie iniţiativa

legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul

fiscal.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , iniţiatorul proiectului,

arată că scopul  acesteia este de a reduce  preţul  excesiv de mare al produselor

medicamentoase de uz uman. În ţările Uniunii Europene TVA pentru

medicamente este  0 % în Anglia, Austria şi Suedia sau maximum 3 – 5 % în

Franţa şi Italia.

Cu toate că Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal  reduce la 9 % cota

de TVA la medicamentele de uz uman, acest lucru este insuficient deoarece nu a

produs efectele financiare aşteptate, reducerea operată în princpiu acoperind

creşterea preţurilor prevăzute pe acest an prin indicele de inflaţie prognozat de

9 %.

Tot prin prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, pentru

dispozitivele destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau

funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice, s-a reintrodus cota de TVA de

9 %. Înainte de apariţia  acestei legi, aceste dispozitive au beneficiat de scutire

de taxă pe valoarea adăugată.
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Acest fapt a condus la nemulţumirea acestor categorii de beneficiari, care

sunt în majoritate persoane cu handicap, deoarece prin reintroducerea cotei de

TVA de 9 % se pot procura produse mai puţine. Mai mult, la nivelul caselor de

asigurări de sănătate, sunt liste de aşteptare care depăşesc 3 ani pentru unele din

aceste dispozitive.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune modificarea

Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal astfel:

1. La  alineatul (2)  al articolului 140, literele c) şi d) se abrogă.

2. La alineatul (2) al articolului 140, litera e) va avea următorul

cuprins:

“e) medicamente de uz veterinar;”

3. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce alineatul (21)cu

următorul cuprins:

“(21)  Prin derogare de la prevederile alin.(1) şi (2), pentru medicamentele

de uz uman din producţia internă şi din import se aplică o cotă a taxei pe

valoarea adăugată de 4 %.”

4. La  alineatul (1) al articolului 141, după litera e) se introduce litera

e1) cu următorul cuprins:

“e1) livrări de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării

deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice şi

accesoriile acestora;”

Dl.dep.Petre Naidin  apreciază că prin abrogarea lit.c) şi d) ale alin.(2) din

art.140 care prevede o cotă a TVA de 9 % pentru livrările de proteze şi produse

ortopedice, se revine la cota standard de 19 %.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine aratând că la

pct.4, alin.(1) al art.141 din iniţiativa legislativă se propune introducerea unei

noi litere  e1) prin care acestea sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată, în

consecinţă nu se revine la cota standard de 19 %.



7

Doamna dep.dr.Ana Florea apreciază că iniţiativa legislativă este foarte

bună , deoarece va duce la scăderea presiunii preţului la medicamente prin

scăderea TVA la 4 %. Domnia sa este pentru promovarea acestei iniţiative

legislative.

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

iniţiativă legislativă să subscrie ca şi coiniţiatori toţi membrii Comisiei pentru

sănătate şi familie. Aceştia, după ce apreciază ca necesară iniţiativa, sunt de

acord cu propunerea făcută.

La punctul patru al ordinii de zi comisia a discutat iniţiativa legislativă

privind asistenţa medicală de urgenţă, proiect elaborat de dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele comisiei .

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

procesul de implementare a reformei sanitare,  în scopul îmbunătăţirii asistenţei

medicale a populaţiei , alături de Legea asigurărilor sociale de sănătate , Legea

sănătăţii publice , Legea spitalelor şi Legea de organizare şi funcţionare a

cabinetelor medicale s-a dovedit necesară elaborarea şi punerea în practică a

Legii asistenţei medicale de urgenţă. În prezent, acest domeniu este  reglementat

printr-o multitudine de acte normative, de multe ori contradictorii sau

neacoperitoare domeniului de activitate al asistenţei medicale de urgenţă .

În continuare, domnia sa arată că asistenţa medicală de urgenţă trebuie să

fie un model de integrare a serviciilor de asistenţă medicală atât spitaliceşti cât şi

prespitaliceşti, care să permită în condiţii critice accesul  liber al populaţiei la

servicii de specialitate. Efectul obţinut este cel privind creşterea calităţii ,

optimizarea resurselor şi scăderea costurilor. Astfel, asistenţa medicală de

urgenţă integrează în activitatea de îngrijire a cazurilor critice din punct de

vedere vital toate nivelurile de asistenţă – primară, secundară, terţiară – pentru a

fi capabilă să asiste în regim continuu prin unităţile sanitare ambulatorii, spitale
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sau la locul accidentului şi să colaboreze cu poliţia, pompierii, apărarea civilă şi

echipele de voluntari.

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

proiect de iniţiativă legislativă urmăreşte crearea unui cadru juridic adecvat

pentru acordarea asistenţei medico-chirurgicale de urgenţă, având ca deziderat o

lege modernă în acord cu cerinţele de integrare europeană. Astfel, unităţile

sanitare care acordă servicii medicale de urgenţă pot să fie atât publice cât şi

private , organizarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţe medicale  revenind

Ministerului Sănătăţii prin acte normative specifice. 

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată că proiectul de propunere legislativă

conţine prevederi referitoare la transportul medical în cazurile de urgenţă

medico-chirurgicale , detaliind sistemele de transport medical, atât în cazurile de

urgenţe medicale care necesită resuscitare şi terapie intensivă , precum şi cele

aeriene  şi navale, acolo unde este cazul.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că Secţiunea 1  a

capitolului III tratează sistemele de transport  ( SMIRD, DAMIR şi DATIR),

Secţiunea a 2-a cuprinde tipurile de ambulanţe şi sistemele speciale de transport

medical.

O secţiune aparte este dedicată serviciilor speciale de asistenţă medicală

de urgenţă cum sunt salvamontul, salvamarul şi salvaminul.

Pentru a putea concepe un sistem integrat de asistenţă medicală de urgenţă

este prevăzută crearea unui serviciu de primire urgenţe şi dispecerat la nivelul

spitalelor care reprezintă interfaţa cu serviciile de ambulanţă şi cele ambulatorii

de specialitate.

În scopul creşterii calităţii actului medical este prevăzut ca în sistemul

asistenţei medico-chirugicale să fie încadraţi medici cu specialitatea medicină de

urgenţă , care vor urma periodic cursuri de perfecţionare şi evaluare. 

O noutate adusă de prezenta propunere legislativă, în ceea ce priveşte

personalul care acordă asistenţă de urgenţă , se referă la personalul paramedical
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care are o altă pregătire de bază decât cea medico-sanitară şi care în urma unor

cursuri de calificări pot participa la manevre de descarcerare şi prim ajutor

medical.

Pentru a se asigura o comunicare şi informare rapidă şi eficientă se

prevede un număr unic pe ţară pentru apeluri de urgenţă la care accesul este

gratuit şi necondiţionat . 

Doamna dep.dr.Ana Florea doreşte să cunoască cine finanţează aceste

servicii de urgenţă.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, aşa cum e

prevăzut în Capitolul VIII, finanţarea serviciilor de urgenţă şi a transportului

medical  se realizează din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate ,

din bugetul de stat , din fondul de asigurări pentru accidente de muncă, după

caz, în funcţie de specificul cazurilor sau de terţe persoane care solicită în scop

propriu asistenţa medicală de urgenţă.

În ceea ce priveşte normele specifice de aplicare a legii acestea vor fi

elaborate de Ministerul Sănătăţii , Ministerul Administraţiei şi Internelor şi

Ministerul Muncii , Protecţiei Sociale şi Familiei.

La finalul discuţiilor, la propunerea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei membrii comisiei care, în unanimitate, au apreciat

necesitatea promovării unei legi care să aibă ca obiect de reglementare asistenţa

medicală de urgenţă, au subscris ca şi coiniţiatori la propunerea legislativă

discutată.

La punctul 5 al ordinii de zi , comisia a mai dezbătut şi alte probleme

curente privind activitatea comisiei.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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