Parlamentul României
Camera Deputaţilor
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Nr. 28/ 324 / 3 septembrie 2004

SINTEZA
lucrărilor comisiei din ziua de 2.09.2004
Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 2.09.2004 între orele 9,00 – 12,30 având
următoarea ordine de zi:
1.

Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 63/2004 pentru modificarea art.2 din Legea
nr.296/2002 privind acordarea asistenţei medicale în România cetăţenilor
străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor
internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care România este
parte ( PLX 472/2004).
2.

Dezbaterea

şi

avizarea

proiectului

de

Lege

pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap ( PLX 432/2004).
3.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2004 pentru completarea
art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind
creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
( PLX 442/2004).
4.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind

publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun ( PLX 477/2004).

Lucrările comisiei au fost deschise de către dl.dep.prof.dr.Mircea
Ifrim, preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi care a fost
aprobată în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2004
pentru modificarea art.2 din Legea nr.296/2002 privind acordarea
asistenţei medicale în România cetăţenilor străini în baza acordurilor,
înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate
în domeniul sănătăţii, la care România este parte ( PLX 472/2004),
Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată.
Aşa după cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele
comisiei , Legea nr.296/2002 privind acordarea asistenţei medicale în
România cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor
sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la
care România este parte prevede acordarea asistenţei medicale gratuite,
pe bază de reciprocitate tuturor cetăţenilor statelor cu care România a
încheiat acorduri.
Punerea în aplicare a dispoziţiilor acordurilor de securitate socială
impune modificarea corespunzătoare a art.2 din Legea nr.296/2002, în
vederea asigurării asistenţei medicale pentru cetăţenii străini în raport cu
destinaţia Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate . Noile
prevederi stipulează că serviciile medicale acordate cetăţenilor străini în
baza acestei legi se decontează din Fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate la tarifele stabilite pentru cetăţenii români asiguraţi, iar
pentru cetăţenii români aflaţi pe teritoriul altor state cu care România a
încheiat aceste acorduri, asistenţa medicală se acordă în conformitate cu
dispoziţiile cuprinse în acestea.
În urma dezbaterilor care au urmat, comisia a hotărât, în
unanimitate,să înainteze Plenului Camerei Deputaţilor , spre dezbatere şi
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adoptare , proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
63/2004 pentru modificarea art.2 din Legea nr.296/2002 privind
acordarea asistenţei medicale în România cetăţenilor străini în baza
acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale de
reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care România este parte , în forma
înaintată de Guvern.
La punctul doi al ordinii de zi,comisia a trecut la dezbaterea şi
avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu
Handicap ( PLX 432/2004).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea
dispoziţiilor din cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 referitorare
la componenţa comisiilor de expertiză şi conducerea acestora, precum şi
introducerea unor prevederi privind definirea statutului inspectorilor
regionali şi judeţeni.Având în vedere faptul că medicii de la Comisia
superioară sunt propuşi de Ministerul Sănătăţii , proiectul de lege propune
ca medicii din comisiile judeţene să fie propuşi de direcţiile de sănătate
publică.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, în unanimitate, avizarea
favorabilă

a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu
Handicap, în forma înaintată de Senat.
La punctul al treilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a trecut la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2004 pentru
completarea art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003
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privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul
bugetar ( PLX 442/2004).
Aşa după cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele
comisiei , proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea
art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.123/2003 privind
creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, cu
scopul de a permite stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice
de execuţie, pentru persoanele care nu au avut anterior calitatea de
funcţionar public de execuţie, dar au promovat concursul pentru ocuparea
unei funcţii publice de conducere. Având în vedere că, în prezent, în
Ministerul Sănătăţii şi în direcţiile de sănătate publică, peste 50 % din
funcţiile

publice de conducere sunt vacante şi ocupate temporar,

respectiv până la data de 30 iunie 2004, dată la care numirile temporare
ale persoanelor care ocupă aceste posturi nu mai pot fi prelungite, ceea ce
poate genera o criză managerială. Ţinând seama că numărul medicilor
care au calitatea de funcţionari publici este extrem de limitat, lărgirea
bazei de selecţie a viitorilor manageri este extrem de utilă şi favorizează
posibilitatea de selecţie a persoanelor cu cele mai bune aptitudini tehnice
şi conceptuale. Pentru a face posibil acest fapt, proiectul de lege
reglementează modalitatea legală de stabilire a salariului de bază pentru
funcţia publică de execuţie, pentru anul 2004.
În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate şi
familie a hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2004 pentru
completarea art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003
privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul
bugetar, în forma înaintată de Senat.
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La punctul 4 al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea şi
avizarea proiectului de Lege privind publicitatea şi sponsorizarea pentru
produsele din tutun ( PLX 477/2004).
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei

arată

că

proiectul de lege reglementează cadrul juridic privind publicitatea şi
sponsorizarea pentru produsele din tutun, urmărindu-se astfel prevenirea
fumatului în rândul tinerilor şi protejarea sănătăţii publice. Deoarece
ultimul studiu efectuat arată că, în prezent, România se plasează pe
primele locuri în ceea ce priveşte consumul de tutun este necesară
promovarea proiectului de lege care va avea ca efect reducerea
morbidităţii prin bolile asociate consumului produselor din tutun, a
costurilor sociale determinate de aceste afecţiuni şi adoptarea unui
comportament sănătos în rândul populaţiei privind consumul de tutun.
Prezentul proiect de lege propune reglementarea publicităţii cu
efecte în afara ariei naţionale, în vederea respectării prevederilor
legislative referitoare la libera circulaţie a informaţiei din uz, precum şi
raportarea de către autoritatea responsabilă din România, respectiv
Ministerul Sănătăţii , a modului de preluare şi implementare a actului
normativ al Uniunii Europene.
În urma dezbaterilor care au avut loc, comisia a hotărât, în
unanimitate, acordarea avizului favorabil asupra proiectului de lege
privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun.
Comisia a mai dezbătut şi alte probleme curente privind activitatea
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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