Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/ 220 / 10 iunie 2004

SINTEZA
lucrărilor comisiei din zilele de 8, 9 şi 10.06.2004
Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 8.06.2004 între orele 14,00 – 19,00 , în ziua de 9.06.2004
între orele 11,00 – 16,00 şi în ziua de 10.06.2004 între orele 9,00 – 12,00 având
următoarea ordine de zi:
1.

Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.27/2004 pentru abrogarea alineatului (5) al art.1 din
Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare
publice de interes judeţean şi local (PLX 318/2004) .
2.
-

Discutarea unor aspecte referitoare la :
Legea privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea

şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România ;
-

Legea

privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi

organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România ;
-

Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei

de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali
şi Moaşelor din România .
3.

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.

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Ministerului Integrării Europene.
La primul punct al ordinii de zi , comisia a procedat la examinarea în fond
a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.27/2004 pentru abrogarea alineatului (5) al art.1 din Ordonanţa Guvernului
nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi
local, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei în
anul 2002, prin Hotărârea Guvernului nr.866/2002, nr.867/2002 şi respectiv
nr.1096/2002, bunurile imobile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare
au fost trecute în domeniul public al statului şi în administrarea consiliilor
judeţene, locale şi, respectiv, al municipiului Bucureşti. Implicarea comunităţilor
locale în administrarea unităţilor sanitare, în acord cu realităţile şi tendinţele de
evoluţie europene, a avut ca scop, pe lângă noi surse de finanţare,
responsabilizarea comunităţilor locale în buna funcţionare a unităţilor sanitare
cu paturi şi implicit în asigurarea sănătăţii populaţiei.
Ulterior, s-a constatat necesitatea stabilirii exprese a atribuţiilor ce revin
fiecăreia din autorităţile implicate în managementul unităţilor sanitare şi în acest
scop a fost promovată Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea
unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local. Imobilele în cauză au fost
preluate prin încheierea de protocoale de predare - preluare între conducerile
spitalelor clinice şi spitalelor universitare şi reprezentanţii consiliilor judeţene
sau consiliilor locale,după caz.
Consiliile judeţene şi consiliile locale au alocat fonduri din bugetele
judeţene sau locale pentru cheltuieli de întreţinere şi gospodărire, reparaţii,
consolidări, extindere şi modernizare pentru imobilele pe care le-au preluat în
administrare.
Prin Legea nr.99/2004 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr.70/2002 ,
a fost completat articolul 1, prin introducerea unui nou alineat, alin.(5), în
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cuprinsul căruia s-a prevăzut faptul că terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară
activitatea spitalele clinice şi spitalele universitare sunt date în administrarea
Ministerului Sănătăţii .
Deşi această modificare viza îmbunătăţirea managementului şi a
performanţelor sistemului sanitar, în scurtul interval de timp în care s-a aplicat, a
avut consecinţe defavorabile pentru sistemul sanitar în ansamblu. Astfel, au
apărut unele probleme în organizarea şi buna desfăşurare a activităţii spitalelor,
constând în pierderea fondurilor alocate de consiliile judeţene sau locale
spitalelor clinice şi universitare, pentru obiective apreciate, de comun acord, ca
importante şi urgente şi stoparea derulării contractelor de lucrări încheiate de
consiliile judeţene sau localepentru spitalele clinice şi spitalele universitare de
pe raza lor administrativ-teritorială, aflate în derulare şi încheiate după
organizarea procedurilor privind achiziţiile publice.
În acest context, există la momentul actual riscul rămânerii fără finanţare
a spitalelor clinice şi universitare, afectând în mod deosebit o parte consistentă a
fondurilor de reparaţii şi întreţinere asigurate prin bugetele consiliilor locale în
administrarea cărora se află aceste imobile.
Această situaţie poate afecta buna funcţionare a spitalelor clinice şi
universitare şi implicit calitatea serviciilor medicale acordate, prin privarea de
importante resurse financiare.
În urma dezbaterilor care au urmat, comisia a constatat că abrogarea
prevederilor de la alineatul (5) al art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002
privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
afectează negativ

managementul şi performanţele acestor unităţi sanitare

publice.
Având în vedere că aceste categorii de unităţi sanitare publice acordă
asistenţă medicală de înaltă performanţă , atât în teritoriu cât şi în extrateritoriu,
s-a considerat că este necesară protejarea lor de eventuale abuzuri,
consolidându-se eficienţa şi stabilitatea funcţionării.
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În consecinţă, comisia a hotărât, în unanimitate, că terenurile şi clădirile în
care îşi desfăşoară activitatea spitalele clinice şi universitare sunt proprietate
publică a statului şi se dau în administrarea consiliilor judeţene sau a Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, după caz.
Schimbarea destinaţiei acestor unităţi sanitare publice se poate face, în
condiţiile legii, numai cu aprobarea consiliului de administraţie.
Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti
nu pot percepe taxe şi chirii asupra terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară
activitatea spitalele clinice şi spitalele universitare.
În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în
unanimitate, să supună Plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.27/2004 pentru abrogarea alineatului (5) al art.1 din Ordonanţa Guvernului
nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi
local, cu amendamentele prezentate şi care vor face obiectul raportului.
La punctul doi al ordinii de zi , comisia a trecut la discutarea Legii privind
exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului
Medicilor din România , a Legii privind exercitarea profesiei de farmacist,
precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România şi a
Legii privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă,
precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi
Moaşelor din România , trimise spre reexaminare la Senat, în temeiul art.77
alin.(2) din Constituţia României, republicată şi art.141 din Regulamentul
Senatului.
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a însuşit, în unanimitate, toate
propunerile formulate în cererea de reexaminare asupra Legii privind exercitarea
profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor
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din România şi Legii privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi
organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România.
Referitor la Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a
profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor
Medicali şi Moaşelor din România, comisia a constatat că este necesară punerea
în acord şi actualizarea terminologiei în privinţa diferitelor categorii de asistenţi
medicali în raport de studiile absolvite.
Astfel, absolventul şcolii sanitare postliceale va fi denumit asistent
medical cu studii postliceale, iar absolventul colegiului universitar medical va fi
denumit asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată.
Absolventul facultăţii de asistenţi medicali va fi denumit asistent medical
generalist cu studii superioare de lungă durată.
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a însuşit, în unanimitate, celelalte
propuneri formulate în cererea de reexaminare a acestei legi.
Pentru a facilita şi urgenta procedura legislativă de reexaminare a celor
trei legi, aflate în discuţie, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în
unanimitate, să înainteze un punct de vedere, în scris, Comisiei pentru sănătate,
ecologie, tineret şi sport a Senatului.
La punctul trei al ordinii de zi , comisia a mai dezbătut şi alte probleme
curente privind activitatea sa.
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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