
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/894/ 21 noiembrie 2001

PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele  de 20 şi 21.11.2001

La lucrările comisiei din  ziua de 20.11.2001 sunt prezenţi 13 deputaţi,

fiind absent motivat 1, iar în ziua de 21.11.2001 sunt prezenţi 12 deputaţi, fiind

absenţi motivat 2.

La lucrările comisiei participă ca invitat dl.dr.Dan Ursuleanu ,secretar

general al Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

Lucrările comisiei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei .

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. Audieri în vederea avizării propunerii legislative: �Lege  privind

protecţia copiilor în materia adopţiilor internaţionale �.

2. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi

balneoclimatice şi asistenţă medicală balneară şi de recuperare  .

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege a viei şi vinului, în

sistemul organizării comune a pieţii vitivinicole.

4. Vot final asupra proiectului de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz

uman.
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5. Vot final pentru respingerea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.100/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman.

6. Vot final pentru respingerea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.220/2000 pentru prorogarea termenului

prevăzut la art.109 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.152/1999

privind produsele medicamentoase de uz uman.

7. Vot final pentru respingerea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.31/1995 privind reglementarea regimului de

producere, circulaţie şi comercializare a produselor farmaceutice.

În deschiderea lucrărilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei a salutat prezenţa la lucrările comisiei a reprezentantului Ministerului

Sănătăţii şi Familiei , dl.Dan Ursuleanu, secretar general al Ministerului

Sănătăţii şi Familiei .

La primul punct al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei a subliniat importanţa reglementărilor cuprinse în propunerea

legislativă privind protecţia copiilor în materia adopţiilor internaţionale, la care

comisia a fost sesizată pentru avizare. Această propunere legislativă

reglementează adopţia internaţională ca un mijloc alternativ de asigurare a

îngrijirii necesare copilului, dacă acesta, în ţara de origine, nu poate fi

încredinţat spre adopţie ori nu poate fi îngrijit în mod corespunzător. Având în

vedere că, prin prezenta propunere legislativă  se reafirmă competenţa

Autorităţii Naţionale pentru Adopţii, al cărui rol în domeniul protecţiei copilului

prin adopţie este întărit, Comisia pentru sănătate şi familie a invitat la audieri pe

doamna Gabriela Coman, secretar de stat al Autorităţii Naţionale pentru

Protecţia Copilului şi Adopţie. Deoarece reprezentantul acestui organism

guvernamental nu a  răspuns la invitaţie, comisia a hotărât amânarea  discuţiilor

asupra acestei propuneri legislative pentru următoarea şedinţă.
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La punctul al doilea al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei a subliniat necesitatea schimbării cadrului organizatoric al

asistenţei medico-balneare, ca urmare a schimbărilor profunde survenite în

structura staţiunilor balneoclimatice, datorate procesului de privatizare şi

aplicării sistemului asigurărilor sociale de sănătate. În acest context, domnia sa a

arătat că Ministerul Sănătăţii şi Familiei , ca autoritate centrală de stat, este

singurul răspunzător de elaborarea şi punerea în practică a politicii sanitare în

domeniul medico-balnear şi de recuperare. După cum a propus Ministerul

Sănătăţii şi Familiei , institutul trebuie să funcţioneze ca instituţie, cu

personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei,

regulamentul de organizare şi funcţionare fiind stabilit prin ordin al ministrului

sănătăţii şi familiei. În aceste condiţii, transformarea Institutului de Medicină

Fizică, Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală Bucureşti în Institut Naţional

de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie nu mai reprezintă un act

necesar.

Asupra titlului ordonanţei şi al Capitolului I nu au fost făcute intervenţii.

Comisia a hotărât, în unanimitate, ca titlul ordonanţei, precum şi al Capitolului I

să rămână în forma prezentată în ordonanţă.

De asemenea, asupra art.1 nu au fost făcute intervenţii, fiind votat în

unanimitate în forma iniţială.

Alineatul (1) al art.2 a rămas în forma prezentată.

La alineatul (2) al art.2 dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei,

doamna dep.Constanţa Popa , dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru şi

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei  au propus, în sensul principiilor prezentate de către

Ministerul Sănătăţii şi Familiei , ca autorizaţia de funcţionare din punct de

vedere medico-balnear şi al valorificării terapeutice a factorilor sanogeni

naturali, să fie eliberată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei la propunerea

institutului. Durata de valabilitate a autorizaţiei va fi de 5 ani, pentru a permite o

reevaluare corectă a factorilor sanogeni naturali.
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Comisia a aprobat în unanimitate acest amendament.

În acelaşi sens, în urma audierilor care au avut loc şi la propunerea

Ministerului Sănătăţii şi Familiei ,  dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei , dl.dep.farm.Ion Burnei, doamna dep.Constanţa Popa,

dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru  şi dl.dep.dr.Ludovic Abiţei  au propus şi

comisia a hotărât, în unanimitate, ca textul Capitolul II �Institutul Naţional de

Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie� să se abroge ( art.4 � art.10

din ordonanţă).

Asupra art.11 nu au fost făcute intervenţii, textul fiind votat în forma din

ordonanţă.

În continuare, referindu-se la art.12, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei, doamna dep.Constanţa Popa , doamna dep.dr.Ana

Florea, dl.dep.dr.Ludovic Abiţei şi dl.dep.Dan Ionescu  au propus reformularea

textului după cum urmează:

�Art.12. - Coordonarea şi controlarea activităţii de asistenţă medicală în

staţiunile balneare, climatice sau balneoclimatice se face de către  Ministerul

Sănătăţii şi Familiei; Ministerul Sănătăţii şi Familiei colaborează la utilizarea

raţională a factorilor naturali de mediu împreună cu Ministerul Apelor şi

Protecţiei Mediului, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,

Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei şi cu consiliile locale ale localităţilor care

funcţionează ca staţiuni balneare, climatice sau balneoclimatice, prin:

c) elaborarea de norme tehnice unitare de sistematizare funcţională, de

organizare a activităţii specifice staţiunilor balneare, climatice şi

balneoclimatice, de utilizare a bazelor de tratament medico-balnear şi

recuperator şi a unităţilor de cazare şi alimentaţie aferente, cu excepţia celor cu

specific medical şi autorizate de către Ministerul Turismului prin Direcţia

generală de autorizare şi control în turism, de protecţie sanitară a factorilor
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naturali, de protecţie fonică şi, respectiv, a aerului, apei, solului şi vegetaţiei şi

de eliminare a deşeurilor sanitare, care pot fi un vector de transmitere a bolilor.�

Amendamentul are la bază propunerea Ministerului Sănătăţii şi Familiei

privind respectarea principiului subordonării institutului, faţă de Ministerul

Sănătăţii şi Familiei.

Comisia a aprobat, în unanimitate, amendamentul propus.

La art.13 alin.(1) � (3) dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei,

doamna dep.Constanţa Popa , dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru,

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei şi dl.dep.Petre Naidin  au aratat că autorizaţia de

utilizare a factorilor naturali în scop terapeutic, inclusiv funcţionarea din acest

punct de vedere, trebuie să fie eliberată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei

pe baza documentaţiei întocmite de institut (alin(1)).

De asemenea, la alin.(2) trebuie reglementată obligativitatea privind

menţinerea destinaţiei spaţiului ocupat de către unitatea de asistenţă medico-

balneară şi de recuperare în cazul privatizării, pentru a se evita posibilele

abuzuri şi schimbarea destinaţiei acestor spaţii.

În continuare, la alin.(1) lit.b) trebuie prevăzută obligativitatea păstrării

personalului medico-sanitar de specialitate corespunzător, acreditat în condiţiile

legii, în cazul privatizării, în scopul asigurării  protecţiei profesiunii şi a locurilor

de muncă pentru această categorie de angajaţi şi în acelaşi timp a funcţionalităţii

sistemului de asistenţă medicală balneară şi terapie de recuperare.

Aceste amendamente sunt susţinute de propunerile Ministerului Sănătăţii

şi Familiei .

Amendamentele au fost aprobate în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,doamna

dep.Constanţa Popa , dl.dep.dr.Ludovic Abiţei , dl.dep.Dan Ionescu şi

dl.dep.dr.Liviu Dragoş au propus ca, după art.14 să se introducă noi texte ca

art.141.
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Aceste texte reformulează, în sensul principiilor enunţate, în urma

audierilor care au avut loc şi a propunerilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei

atribuţiile institutului în noul cadru de organizare şi funcţionare ( alin.(1) şi (2)).

De asemenea, s-a avut în vedere organizarea cabinetelor de asistenţă

medico-balneară şi de recuperare, din localităţile în care există spitale ca

ambulatorii de specialitate ale acestora (alin.(3)).

În cadrul aceluiaşi articol s-au introdus prevederi, ca alin.(4), privitoare la

organizarea cabinetelor de asistenţă medico-balneară şi de recuperare, din

localităţile în care nu există spitale , ca şi cabinete medicale, conform Legii

nr.629/2001 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu

obligativitatea pentru casele de asigurări de sănătate de a încheia contracte de

furnizare de servicii medicale cu aceste cabinete.

Aceste amendamente au fost adoptate în unanimitate.

La art.16 alin.(2) � (4) dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei,

doamna dep.Constanţa Popa, dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru  şi

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei, însuşindu-şi punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii

şi Familiei ,  au propus o serie de modificări care au drept scop recunoaşterea

Ministerului Sănătăţii şi Familiei ca autoritate de stat şi faptul că institutul este

unitatea sanitară de specialitate subordonată acestui minister.

Amendamentele au fost adoptate în unanimitate.

Asupra art.17 nu s-au făcut intervenţii.

După art.17, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  a propus

introducerea unui articol nou ca art.171 formulat în 5 alineate, care au ca obiect

de reglementare constituirea unui fond extrabugetar la dispoziţia Ministerului

Sănătăţii şi Familiei şi a unităţilor medico-balneare.

Astfel, la alin.(1) propune ca veniturile realizate din serviciile medicale

prestate, contribuţii, donaţii şi sponsorizări să fie încasate de către unităţile

medico-balneare cu personalitate juridică, din subordinea Ministerului Sănătăţii
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şi Familiei şi cuprinse în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli pentru

acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale acestora.

În continuare, ca alin.(2), domnia sa propune ca veniturile realizate din

contractele încheiate între societăţile comerciale de turism şi unităţile medico-

balneare, pentru furnizarea de servicii medicale balneare şi de recuperare să fie

virate în contul unităţilor medico-balneare şi să se constituie în venituri

extrabugetare la dispoziţia acestora , fiind utilizate pentru acoperirea

cheltuielilor materiale. Aşa cum arată dl.dep.dr.Ludovic Abiţei  , în prezent

societăţile de turism nu virează contravaloarea serviciilor medico-balneare şi de

recuperare furnizate.

Acestea sunt necesare pentru funcţionarea şi administrarea unităţilor

sanitare balneare, inclusiv pentru plată, dacă este cazul, a unor chirii pentru

spaţii. Domnia sa subliniază că nu se va  mai admite ca, în contul acestor

cheltuieli pentru întreţinere, să se efectueze tratament balnear cvasigratuit.

Contractele se vor face prin estimarea corespunzătoare a actului medical.

Un alt amendament, formulat ca alin.(3) se referă la veniturile în valută

obţinute din furnizarea de servicii medicale balneare şi de recuperare pentru

cetăţenii străini. Acestea se constituie în venituri extrabugetare la dispoziţia

Ministerului Sănătăţii şi Familiei  şi a unităţilor medico-balneare care le-au

realizat.

Motivaţia care stă la baza acestui amendament este că, în prezent,

societăţile de turism nu virează contravaloarea serviciilor medico-balneare şi de

recuperare furnizate.

Dl.dep.farm.Ion Burnei şi dl.dep.dr.Ludovic Abiţei   arată că o altă sursă

de finanţare a unităţilor medico-balneare o constituie  cota prevăzută pentru

serviciile medicale în cazul biletelor de tratament care , de asemenea , se

constituie în venituri extrabugetare , în contul Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

În acest sens a fost formulat alin.(4).
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Dânşii  apreciază că este necesară această prevedere pentru a obliga

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale să achite contravaloarea acestor

servicii.

Un ultim amendament formulat ca alin.(5) prevede că, pentru asiguraţii

care beneficiază de tratament balnear şi de recuperare şi care sunt înscrişi la altă

casă de asigurări de sănătate decât aceea cu care are contract unitatea sanitară se

efectuează  decontări  între casele de asigurări de sănătate, conform legii.

Supuse la vot aceste amendamente au fost adoptate în unanimitate.

La art.18, care cuprinde o serie de contravenţii , dl.dep.dr.Ludovic Abiţei

a propus completarea textului alin.(1) cu  prevederea de sancţionare a

personalului care îşi desfăşoară activitatea în afara cadrului general de acordare

al asistenţei medico-balneare şi de recuperare.

Supus la vot, amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

Dl.dep.farm.Ion Burnei  a propus ca la art.18 alin.(4) sintagma �structurile

de inspecţie medico-balneară ale institutului� să se înlocuiască cu sintagma �

structurile de inspecţie sanitară de stat�, întrucât institutul nu dispune de atribuţii

în domeniul constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor.

La art.18 alin.(5) dl.dep.Dan Ionescu a propus înlocuirea sintagmei

�Legea nr.32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu

modificări ulterioare� cu sintagma �Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind

regimul juridic al contravenţiilor�, deoarece Legea nr.32/1968 a fost abrogată,

iar în prezent funcţionează Ordonanţa Guvernului nr.2/2001.

Supuse la vot, cele 2 amendamente au fost adoptate  în unanimitate.

Doamna dep.Constanţa Popa a propus, pentru corelare cu art.2, un nou

amendament la art.19 alin.(1) şi anume înlocuirea sintagmei �institutul cu avizul

Ministerului Sănătăţii şi Familiei poate dispune retragerea temporară sau

definitivă a autorizaţiei� cu sintagma �Ministerul Sănătăţii şi Familiei retrage

temporar sau definitiv autorizaţia�.
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La art.20 alin.(1) dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,

dl.dep.farm.Ion Burnei şi  dl.dep.dr.Ludovic Abiţei au propus eliminarea

cuvântului � reprezentat de institut�, întrucât Ministerul Sănătăţii şi Familiei, ca

autoritate centrală de stat, este singurul răspunzător de punerea în practică a

politicii sanitare în domeniul medico-balnear şi, în consecinţă,  institutul nu

poate propune Guvernului spre adoptare norme tehnice unitare pentru realizarea

documentaţiilor complexe de atestare a funcţionării staţiunilor balneare. Acesta

reprezintă şi punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

Şi acest amendament a fost votat în unanimitate.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, doamna

dep.Constanţa Popa, dl.dep.dr.Ludovic Abiţei şi dl.dep.dr.Constantin Florentin

Moraru , în sensul principiilor enunţate de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei ,  

au propus un nou articol ca art.201 având următorul cuprins: �Ministerul

Sănătăţii şi Familiei procedează la inventarierea patrimoniului unităţilor medico-

balneare şi de recuperare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a

prezentei ordonanţe�.

Ministerul Sănătăţii şi Familiei a precizat că, această inventariere  trebuie

efectuată, pentru ca ministerul să ia toate măsurile pentru protejarea

patrimoniului rămas în proprietatea sa, mergând până la revendicare acolo unde

este cazul. Proprietăţile sunt delimitate juridic în baza actelor de propeitate

existente.

Supus la vot, amendamentul a fost adoptat de către comisie.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei   a propus ca alin.(2) al art.21, care prevede

înfiinţarea Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi

Balneoclimatologie� să se elimine, întrucât nu mai are obiect.

Amendamentul a fost adoptat cu 12 voturi pentru.

Supus la vot, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţă

medicală balneară şi de recuperare a fost adoptat în unanimitate, cu
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amendamentele formulate în urma audierilor care au avut loc, precum şi a

propunerilor înaintate de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi care vor face

obiectul raportului.

În continuare, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au propus

respingerea proiectului de Lege privind staţiunile balneo-climatice în România

şi asistenţa medicală balneară, înaitat comisiei pentru examinare în fond, cu

adresa nr.156/3 iulie 1996 , ca fiind rămas fără obiect în urma aprobării

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.109/2000.

Supus la vot, comisia a hotărât, în unanimitate respingerea acestui proiect

de lege.

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât amânarea votului final asupra

proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman şi a proiectelor de

lege modificatoare, întrucât au fost înaintate noi materiale documentare  , care

necesită în perioada următoare un studiu aprofundat şi consultări.

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, de asemenea, amânarea

dezbaterilor asupra proiectului de Lege a viei şi vinului, în sistemul organizării

comune a pieţii vitivinicole.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  
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