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Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                     Nr. 28/ 166 / 22  aprilie 2004

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 20 şi 21.04.2004

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

lucrările în ziua de 20.04.2004 între orele 14,30 – 18,30 şi în ziua de 21.04.2004

între orele 9,00 – 14,30 având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii  ( PLX 203/2004 ) –

procedură de urgenţă.

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2001 ( PLX –204/2004) – procedură

de urgenţă .  

3. Discutarea proiectului de iniţiativă legislativă privind asistenţa

medicală de urgenţă.

4. 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.
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La primul punct al ordinii de zi , Comisia pentru sănătate şi familie a

procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii  ,

adoptat de către Senat în şedinţa din 5 aprilie 2004.

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

proiectul de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi

proiectul de Lege privind regimul juridic al adopţiei cuprind referiri la  Oficiul

Român pentru Adopţii  , organ de specialitate al administraţiei publice centrale,

cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. Prin proiectul de lege

alăturat se propune înfiinţarea Oficiului Român pentru Adopţii, ca organ de

specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în

subordinea Guvernului, prin  reorganizarea Comitetului Român pentru Adopţii.

Oficiul Român pentru Adopţii este autoritatea centrală română

însărcinată să aducă la îndeplinire obligaţiile impuse prin Convenţia asupra

protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale încheiată la

Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr.84/1994, publicată în Monitorul

Oficial, Partea I, nr.298 din 21 octombrie 1994.

Oficiul Român pentru Adopţii are rolul de a aduce la îndeplinire

obligaţiile asumate de statul român în materia adopţiei prin convenţiile şi

tratatele internaţionale la care România este parte, de a pune în aplicare şi de a

urmări şi asigură aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul adopţiei şi va prelua

atribuţiile în domeniul adopţiei ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia

Copilului şi Adopţie şi ale Comitetului Român pentru Adopţii.

Oficiul Român pentru Adopţii va coordona activităţile din domeniul

adopţiei şi va realiza cooperarea internaţională în acest domeniu.

Deoarece prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2004

privind abrogarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la

adopţiile internaţionale, se prevede că cererile pentru încuviinţarea adopţiei
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copiilor români, înaintate de către o persoană sau familie din străinătate, în cazul

cărora Guvernul a aprobat înaintarea dosarelor către instanţele judecătoreşti

competente până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,

acestea se soluţionează potrivit reglementărilor în vigoare la data introducerii

acestora, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus iar comisia

a aprobat , în unanimitate , abrogarea expresă a acestui text.

Aceste dispoziţii vin în contradicţie cu prevederile constituţionale

privind separaţia puterilor în stat.

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

unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de Lege privind înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii, cu amendamentul

adoptat de comisie .

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

trecut la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege pentru

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2001 privind înfiinţarea

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, adoptat de către

Senat în şedinţa din 5 aprilie 2004.

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

protecţia copilului în România constituie o prioritate naţională, Guvernul

manifestând o preocupare permanentă pentru îmbunătăţirea şi crearea condiţiilor

necesare pentru asigurarea promovării drepturilor copilului, inclusiv prin

adopţie.

Datorită numeroaselor critici care au fost aduse de către organismele

internaţionale referitoare la procedura de adopţie, precum şi datorită lipsei unei

instituţii specializate care să se ocupe în exclusivitate de această problematică au

fost realizate o serie de demersuri în vederea elaborării unui pachet de legi

menite să alinieze legislaţia ţării noastre la cerinţele legislaţiei naţionale în acest

domeniu. În acest sens, a fost creat Oficiul Român pentru Adopţii, care a preluat
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problematica în domeniul adopţiei.

Având în vedere principiile statuate prin Legea privind protecţia şi

promovarea drepturilor copilului, în vederea asigurării unei protecţii efective a

drepturilor copilului cât şi a unei protecţii alternative adecvate în situaţia în care

copilului este separat temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi, în sensul

şi în scopurile stabilite de aceeaşi reglementare, se impune adaptarea instituţiilor

de drept competente în domeniu la noile atribuţii şi cerinţe specifice, ceea ce

presupune cu necesitate modificarea legislaţiei vizând actuala structură

instituţională cu competenţe în domeniul protecţiei copilului.

Având în vedere cele prezentate, proiectul de lege alăturat constituie o

reglementare absolut necesară realizării reformei în domeniul protecţiei

copilului şi promovării drepturilor acestuia, reprezentând totodată o aliniere a

legislaţiei interne la acquis-ul comunitar, în contextul  aderării României la

structurile europene şi euroatlantice.

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

unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii

Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, în forma adoptată de către

Senat.

La punctul trei 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

elaborarea şi punerea în practică a Legii asistenţei medicale de urgenţă. În

prezent, acest domeniu este  reglementat printr-o multitudine de acte normative,



5

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

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

Serviciile de urgenţă şi  transportul medical , se finanţează din Fondul
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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.

La ultimul punct al ordinii de zi , nou introdus, Comisia pentru sănătate

şi familie a trecut la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, adoptat de Senat.

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

sistemul de protecţie a copilului necesită în continuare atenţie, iar una dintre

problemele actuale este mutarea intervenţiei de prevenire a abandonului

copilului cu un pas mai devreme, adică abordarea copilului în cadrul familiei

sale. Ca să fie eficientă, politica în domeniul protecţiei copilului trebuie tratată

în cadrul politicilor familiale şi considerăm că este momentul să abordăm nu

numai individul, ca posibil beneficiar al serviciilor de asistenţă socială, ci

familia în ansamblu.

Actele normative în vigoare în acest moment în materie de protecţie a

copilului, inclusiv cadrul organizatoric existent, nu  permit punerea în practică a

noii strategii centrată pe copil şi familie şi pe crearea serviciilor locale destinate

menţinerii stabilităţii familiei şi prevenirii separării copiilor de părinţi.

Astfel, legislaţia actuală reglementează, cu precădere, problematica

copilului în dificultate protejat în instituţii de ocrotire rezidenţială sau prin

adopţie, neglijându-i pe toţi ceilalţi copii.

Un alt element de noutate al legii ,  important din această perspectivă

este introducerea, cu caracter obligatoriu, pentru prima dată în legislaţia internă,

a unui instrument de lucru, şi anume planul individualizat de protecţie, esenţial

pentru o planificare corectă a intervenţiei în cazul copilului care, din diferite
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motive, a fost separat de familia sa. Acest instrument de lucru va permite

urmărirea acţiunilor întreprinse de serviciile responsabile, pe de o parte , pentru

ameliorarea problemelor pe care acel copil le are ( pe baza evaluării complexe a

nevoilor lui ), iar pe de altă parte, va evidenţia munca întreprinsă cu părinţii sau

rudele pentru ca şi ei să-şi crească potenţialul de îngrijire a copilului şi acesta să

se întoarcă în familia sa naturală sau lărgită.

În ultimii doi ani, au fost obţinute rezultate importante în domeniul

protecţiei copilului aflat în dificultate. Majoritatea instituţiilor au fost

restructurate, iar multe au fost desfiinţate. Totodată, a fost creată o importantă

reţea de asistenţi maternali. Cu toate rezultatele remarcabile, îmbunătăţirea

condiţiei copilului în general necesită reforma sistemului de protecţie a

copilului, care este imposibil de realizat fără modificarea şi armonizarea

legislaţiei, cu atât mai mult cu cât coexistă acte normative în vigoare uneori

contradictorii şi confuze, precum şi prevederi care se anulează reciproc.

În acest context, pachetul legislativ va reprezenta mai mult decât o

ameliorare a cadrului legislativ. El va reprezenta baza unui sistem modern,

european de protecie a drepturilor tuturor copiilor, pe deplin armonizat cu

tratatele internaţionale la care România este parte, în mod deosebit cu Convenţia

europeană privind drepturile omului şi, respectiv, Convenţia ONU privind

drepturilor copilului. Este un sistem care îşi propune înainte de toate să aibă

grijă de toţi copiii României, trecând de la o focalizare pe copilul aflat în

dificultate la abordarea copilului în contextul tuturor drepturilor sale, ceea ce

înseamnă în primul rând în contextul familiei sale.

Având în vedere cele prezentate, proiectul de lege alăturat constituie o

reglementare cadru cuprinzătoare absolut necesară realizării reformei în

domeniul protecţiei copilului şi promovării drepturilor acestuia, reprezentând ,

totodată, o aliniere a legislaţiei interne la acquis-ul comunitar, în contextul

aderării României la structurile europene şi euroatlantice.

Cadrul legislativ promovat prin proiectul de lege urmează a fi completat



8

prin legislaţia secundară care va avea ca obiect reglementarea detaliată a

componentelor sistemului de protecţie a copilului, cum sunt regimul juridic al

adopţiei, organizarea şi funcţionarea principalelor structuri cu atribuţii în

domeniu, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului,

Oficiul Român pentru Adopţii, Avocatul Copilului. Este de subliniat faptul că

sistemul de protecţie a copilului redefinit conform proiectului de lege va deveni

funcţional doar în condiţiile intrării în vigoare a reglementărilor mai sus

menţionate, precum şi a legislaţiei secundare.

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a avizat favorabil

proiectul de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului în forma

adoptată de către Senat.

Din numărul total al membrilor comisiei (16) în ziua de 20.04.2004  a

absentat motivat dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , iar în

ziua de 21.04.2004 au absentat motivat dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul

Parlamentar al PSD ) , doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al

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

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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