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Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                     Nr. 28/ 174 / 29  aprilie 2004

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 27, 28  şi 29.04.2004

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

lucrările în ziua de 27.04.2004 între orele 14,00 – 18,00, în ziua de 28.04.2004

între orele 9,00 – 13,00  şi în ziua de 29.04.2004 între orele 9,00 – 12,00 având

următoarea ordine de zi: 

1. Reexaminarea propunerii legislative privind statutul medicului de

medicina muncii şi organizarea serviciilor de medicina muncii (PL

nr.337/2003).

2. Diverse.

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi reprezentanţi ai Ministerului

Sănătăţii şi Ministerului Muncii , Solidarităţii Sociale şi Familiei . 

Comisia pentru sănătate şi familie îşi declară nemulţumirea privind

modul de reprezentare al Ministerului Muncii , Solidarităţii Sociale şi Familiei la

lucrările comisiei prin încălcarea prevederilor cuprinse în Regulamentul

Camerei Deputaţilor.

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

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

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

procedat la reexaminarea, în fond, a propunerii legislative privind statutul

medicului de medicina muncii şi organizarea serviciilor de medicina muncii.

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

în şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de 5 februarie 2004, a fost luat

în dezbatere raportul comisiei nr.28/502/15 decembrie 2003 asupra propunerii

legislative privind statutul medicului de medicina muncii şi organizarea

serviciilor de medicina muncii  ( PL nr.337/2003).

La propunerea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială , Plenul

Camerei Deputaţilor a hotărât elaborarea  unui raport comun  asupra acestei

propuneri legislative. De asemenea, s-a decis elaborarea unui punct de vedere de

către  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie , pe baza propunerilor

scrise înaintate de către Comisia pentru muncă şi protecţie socială, precum şi a

celor înaintate de către Ministerul Sănătăţii prin adresa nr. OB 1779 din

21.02.2004,  a procedat la audieri şi dezbateri pe fond a propunerii legislative.

În urma audierilor din comisie s-au desprins următoarele aspecte:

- Ministerul Sănătăţii este de acord cu amendamentele propuse de

Comisia pentru sănătate şi familie  şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială,

cu excepţia art.45- 47 care cuprind reglementări privind înfiinţarea, organizarea

şi funcţionarea institutelor de medicina muncii. Ministerul Sănătăţii apreciază

că, în condiţiile prezente, nu există baza materială şi logistică pentru înfiinţarea

acestor institute. De asemenea, numărul redus de medici de medicină a muncii

nu poate  acoperi activitatea curentă a institutelor de medicina muncii;

- Ministerul Muncii , Solidarităţii Sociale şi Familiei  solicită un

termen pentru elaborarea unui nou punct de vedere asupra propunerii legislative,

întrucât nu a avut cunoştinţă de propunerile Comisiei pentru muncă şi protecţie

socială.
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În ceea ce priveşte dezbaterile, în fond, comisia a votat , în unanimitate,

propunerea legislativă cu amendamente, cu excepţia art.45- 47 care au rămas în

discuţie.

Principalele amendamente adoptate de comisie se referă la:

- eliminarea din textul legii a enumerărilor privind locurile de muncă

care pot fi ocupate de medicii de medicină a muncii, întrucât stabilirea oricărei

enumerări este limitativă, iar structurile actuale pot fi modificate, în timp, ca

organizare şi denumire;

- precizarea cu claritate a procedurii privind ocuparea posturilor de

medicină a muncii în sectorul  public şi privat. Motivarea care stă la baza acestui

amendament constă în corelarea cu Codul Muncii care prevede ocuparea

posturilor prin concurs în sectorul public şi  angajarea medicului pe baza unui

contract individual în sectorul privat, aşa cum există în practica internaţională ;

- un grup de amendamente se referă la eliminarea din lege a unor

atribuţii care nu sunt de competenţa medicului de medicină a muncii. Astfel,

orientarea şi reorientarea profesională a tinerilor face obiectul de activitate a

medicinii şcolare. Instruirea pe probleme de urgenţă este efectuată de instructori

medici abilitaţi de Ministerul Sănătăţii . Recomandările privind introducerea de

noi sisteme şi tehnici de muncă adecvate principiilor de securitate sunt atribuţii

ale responsabilului cu protecţia muncii. De asemenea evaluarea respectării

legislaţiei în domeniul sănătăţii şi securităţii reprezintă o sarcină a altor autorităţi

( Inspecţia muncii);

- comisia a hotărât că asigurarea managementului serviciilor

medicale de medicină a muncii se realizează atât prin evaluarea priorităţilor de

acţiune în domeniul sănătăţii în muncă cât şi prin evaluarea calităţii serviciilor

medicale prin promovarea auditului cu privire la îngrijirile de sănătate în muncă;

- deoarece, în prezent, numărul medicilor de medicina muncii

confirmaţi prin rezidenţiat este redus, comisia a adoptat un amendament care
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prevede ocuparea posturilor, pe o perioadă limitată ( 3 ani), prin concurs de către

medicii care au competenţă în medicina de întreprindere;

- întrucât Ministerul Sănătăţii face politica sanitară din

România,comisia a aprobat un text nou, care prevede că numărul posturilor de

medic de medicină a muncii şi distribuţia teritorială a acestor posturi se aprobă

de Ministerul Sănătăţii, la propunerea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a

municipiului Bucureşti.

Având în vedere lipsa bazei materiale şi logistice pentru înfiinţarea

institutelor de medicina muncii, comisia a hotărât amânarea finalizării art.45 –

47, însă a apreciat că secţiile din cadrul institutelor de sănătate publică nu pot

acoperi activitatea din acest domeniu. Programul de monitorizare a poluării

presupune un centru naţional de medicina muncii şi, în consecinţă, comisia , din

propunerile făcute în şedinţă, va analiza care este soluţia optimă.

La punctul doi al ordinii de zi , dl.dep.farm.Ion Burnei  a prezentat

comisiei o informare privind participarea la seminarul care s-a desfăşurat în

perioada 22 – 24 aprilie 2004 la Dublin , Irlanda şi care a avut ca temă “Good

Governance for an Effective Response to HIV/AIDS in Africa” .

La sesiunea plenară a seminarului au luat cuvântul dl. ministru Tom Kitt –

ministru de stat pentru dezvoltarea cooperării şi drepturile omului din Irlanda,

urmat de reprezentanţi din Lesotho, Africa de Sud, precum şi a unor organizaţii

internaţionale : UNAIDS, UNWFP.

În cadrul secţiunii 2 : ”Rolul parlamentelor în combaterea HIV/SIDA “ a

luat cuvântul doamna dep.dr.Daniela Bartoş . Alocuţiunea a vizat prezentarea

progreselor înregistrate de România în problema delicată a gestionării situaţiei

bolnavilor de SIDA. De asemeni, a fost prezentată pe larg “Legea referitor la

prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV şi combaterea eficientă a bolii SIDA

precum şi protecţia specială a persoanelor afectate de acest flagel.” Tot în cadrul

acestei secţiuni au participat la discuţiile cu delegaţiile altor ţări din regiune,
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respectiv Slovacia, Germania, dl.sen.prof.dr.Pop De Popa Ioan şi

dl.dep.farm.Ion Burnei .

Concluziile referitoare la rolul implicării Parlamentelor în problematica

menţionată sunt :

1. Parlamentarii să devină luptători activi pentru drepturile copiilor

infectaţi cu HIV/SIDA prin intensificarea activităţii lor politice.

2. Implicarea politică pentru combaterea bolii, mai ales prin prevenţie

primară, în special în regiunea Africii subsahariane.

3. Importanţa alocării de resurse pentru prevenirea şi combaterea

afecţiunii HIV/SIDA .

4. Parlamentele trebuie să ajute la prevenirea stigmatizării bolnavilor

prin integrarea socială corespunzătoare şi asigurarea unei consilieri adecvate

educaţionale.

5. Să acţioneze în conformitate cu “Un Millenium Development

Declaration” cu rezoluţiile “Sesiunii Speciale ONU pe problematica HIV/SIDA

“ şi a “Sesiunii ONU pe problematica copilului”.

În finalul lucrărilor comisiei, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei propune  introducerea pe ordinea de zi a şedinţelor din perioada 4 – 6

mai 2004 a proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de medic, precum şi

organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România .

La lucrările comisiei 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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