
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                     Nr. 28/ 153 / 8  aprilie 2004

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 6 , 7  şi 8.04.2004

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat

lucrările în ziua de 6.04.2004 între orele 15,00 – 18,00  ,  în ziua de 7.04.2004

între orele 9,00 – 14,30  şi în ziua de 8.04.2004 între orele 9,00 – 11,30 având

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.

Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi , care a fost aprobată în

unanimitate.

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , în

sanatate
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şedinţa din 2.03.2004, Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât ca art.17 şi 18 din

propunerea legislativă privind consilierea obligatorie în cazul întreruperii de

sarcină şi care fac obiectul raportului comisiei să fie trimise, spre examinare,

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi urmând să se comunice, în scris,

punctul de vedere asupra textelor menţionate.

În urma discuţiilor purtate cu dl.dep.Emil Boc, solicitantul acestei

reexaminări, s-a hotărât ca, în termen de câteva zile, Comisia juridică, de

disciplină şi imunităţi să înainteze, în scris, punctul de vedere asupra acestor

două articole.

La punctul doi al ordinii de zi , comisia a procedat la examinarea, în

vederea avizării,  a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii veterinare.

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

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

mediului şi altele, cu influenţe directe sau indirecte asupra stării de sănătate a

animalelor şi a populaţiei.

Necesitatea reactualizării legislaţiei care reglementează domeniul sanitar

veterinar este impusă şi de faptul că ţara noastră este una dintre ţările candidate

la Uniunea Europeană .
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Prezenta Ordonanţă a Guvernului privind organizarea activităţii

veterinare, are ca principii de bază, obiect şi domenii de reglementare:

organizarea şi funcţionarea serviciilor veterinare; cerinţe veterinare şi controale

de sănătate pentru animale vii şi material germinativ de origine animală; măsuri

de protecţie; măsuri de control al bolilor transmisibile ale animalelor, cerinţe

veterinare privind produsele şi subprodusele de origine animală destinate

consumului uman; cerinţele veterinare privind deşeurile animaliere,

subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman,

agenţii patogeni de origine animală şi produsele selectate de origine vegetală;

cerinţele privind comerţul cu ţări care au un acord veterinar bilateral cu

Comunitatea Europeană; cerinţele veterinare privind nutriţia animală şi

produsele medicinale veterinare; cerinţele veterinare privind inspecţiile şi

controalele veterinare; cerinţele veterinare privind protecţia şi bunăstarea

animalelor; cerinţele veterinare privind animalele şi activitatea de reproducţie,

finanţarea serviciilor şi activităţilor veterinare de stat şi altele.

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.

Crearea Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimentelor prin Ordonanţa

Guvernului nr.90/2003, aprobată prin Legea nr.600/2003, ca instituţie de contact

cu Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară a creat premisele

dezvoltării acestui cadru instituţional. Prin preluarea Agenţiei Naţionale Sanitare

Veterinare în  cadrul  Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimentelor, noua

instituţie, denumită Agenţia Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor îşi
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întregeşte atribuţiile şi domeniile de competenţă,fiind pregătită să asigure

realizarea conceptului european “from stable to table” ( de la fermă la masa

consumatorului) care impune interdependenţa domeniului veterinar şi al

siguranţei alimentare.

Structura şi organizarea instituţională a Agenţiei Naţionale Sanitare

Veterinare, 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.

Faţă de cele prezentate, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în

unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, în

forma adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 2004.

La punctul trei al ordinii de zi , comisia a trecut la discutarea proiectului

de  iniţiativă legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003

privind Codul fiscal.

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , în

calitate de autor al proiectului de iniţiativă legislativă, una dintre principalele

cauze care au dus la criza gravă cu care se confruntă sistemul sanitar , în

domeniul medicamentului , o reprezintă preţul excesiv de mare al produselor

medicamentoase de uz uman, în comparaţie cu ţările Uniunii Europene  în care

TVA pentru medicamente este 0 % în Anglia, Austria şi Suedia sau maximum 3

– 5 % în Franţa şi Italia.
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Reducerea la 9 % a cotei de TVA la medicamentele de uz uman, în Legea

nr.571/2003 privind Codul fiscal, s-a dovedit a fi insuficientă şi nu a produs

efectele financiare aşteptate, reducerea operată acoperind, în principiu, 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 %. Menţionăm că, înainte de apariţia  acestei legi, aceste dispozitive au

beneficiat de scutire de taxă pe valoarea adăugată.

În aceste condiţii nemulţumirea acestor categorii de beneficiari, care sunt

în majoritate persoane cu handicap, în anul 2004, este şi mai mare având în

vedere că prin reintroducerea cotei de TVA de 9 % se pot procura produse mai

puţine. La nivelul caselor de asigurări de sănătate, la unele dintre aceste

dispozitive sunt liste de aşteptare care depăşesc 3 ani.

Scopul prezentului proiect de iniţiativă legislativă este de a reduce

consistent preţul produselor medicamentoase de uz uman prin reducerea la 4 % a

taxei pe valoarea adăugată , precum şi de scutire de la plata taxei pe valoarea

adăugată pentru dispozitivele medicale destinate corectării şi recuperării

deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice.

În cadrul discuţiilor care au urmat, membrii comisiei au apreciat în mod

deosebit acest proiect, la care au subscris în calitate de coiniţiatori.

La punctul patru al ordinii de zi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei  a prezentat, în calitate de autor, proiectul de iniţiativă legislativă

privind asistenţa medicală de urgenţă.

După cum a arătat domnia sa, 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
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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 .

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,

care să ducă în final la 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 sau la locul producerii accidentului şi

să colaboreze cu poliţia, pompierii, apărarea civilă şi echipele de voluntari.

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. 

De asemenea, legea 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.

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

Serviciile de urgenţă şi  transportul medical , se finanţează 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 urma discuţiilor care au urmat , membrii comisiei au apreciat, în mod

deosebit, prezentul proiect la care au subscris în calitate de coiniţiatori.

Din numărul total al membrilor comisiei (16) a absentat motivat

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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