
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/565/ 26 septembrie 2002   

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele de 24 ,25 şi 26.09.2002   

La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent motivat 1

deputat.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi:

- dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu, vicepreşedinte al Comisiei pentru

sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului;

- dl.prof.dr.Radu Deac, secretar de stat al Ministerului Sănătăţii şi

Familiei .

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

preşedintele comisiei .

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

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind asigurarea

încadrării în muncă a persoanelor cu handicap.

2. Reexaminarea raportului privind propunerea legislativă privind

controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA ( în vederea întocmirii

raportului suplimentar).

3. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 699/2001).
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4. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind

organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor.

5. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 625/2002).

6. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii drepturilor

pacientului.

7. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de

interes judeţean şi local.

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

comisiei  face o scurtă prezentare a propunerii legislative privind asigurarea

încadrării în muncă a persoanelor cu handicap.

După cum subliniază domnia sa , în prezent, majoritatea soluţiilor

legislative preconizate în propunerea legislativă sunt reglementate în cuprinsul

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia socială şi

încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările

ulterioare.

Astfel, în capitolul VII �Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap�,

se prevăd condiţiile încadrării în muncă a persoanelor cu handicap, se definesc

unităţile protejate, se stabilesc facilităţile acordate acestora şi, de asemenea, se

precizează drepturile de protecţie specială de care beneficiază persoanele cu

handicap grav, accentuat sau mediu, încadrate cu contract individual de muncă.

Un nou act normativ, cu un conţinut asemănător, ar reprezenta o încălcare

a art.14 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, conform căruia �în procesul de legiferare trebuie

evitată instituirea aceloraşi reglementări în două sau mai multe acte normative.�

Mai mult, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 102/1999 a fost adoptat recent de Parlament, devenind Legea
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nr.519/2002, astfel încât, reglementarea în vigoare este mult mai completă faţă

de conţinutul prezentei iniţiative legislative.

Având în vedere cele de mai sus, propunerea legislativă nu poate fi

adoptată în forma prezentată.

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

respingerea propunerii legislative privind asigurarea încadrării în muncă a

persoanelor cu handicap, pentru motivele prezentate.

La punctul doi al ordinii de zi comisia trece la reexaminarea raportului

asupra propunerii legislative privind controlul bolilor cu transmitere sexuală

(BTS) şi SIDA.

Deoarece, până înprezent, nu a fost primit avizul Comisiei juridice, de

disciplină şi imunităţi asupra acestei propuneri legislative, comisia a hotărât

amânarea dezbaterilor, până la înaintarea acestuia.

La punctele 3, 4 şi 5 din ordinea de zi, comisia a procedat la continuarea

dezbaterilor asupra celor trei iniţiative legislative care au rămas în discuţie şi

care au un obiect comun de reglementare, Legea spitalelor.

Discuţiile au fost reluate de la nivelul art.12 din propunerea legislativă

privind Legea spitalelor ( PL 699/2001).

În numele iniţiatorilor acestei propuneri legislative, dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că, pentru aprobarea art.12 � 16, este

necesar a se opta fie pentru procedura alegerilor, fie pentru cea a numirilor

persoanelor în organele de conducere ale spitalelor publice.

În acest sens, arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  s-au

înaintat recent comisiei, în numele iniţiatorilor, mai multe amendamente asupra

art.12 � 16 din propunerea legislativă ( PL 699/2001). Astfel, organele de

conducere a spitalului sunt consiliul de administraţie , comitetul director şi

directorul general. Consiliul de administraţie este ales de către adunarea
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generală, din cadrul reprezentanţilor colectivităţilor profesionale care îşi

desfăşoară activitatea în spital. Consiliul de administraţie îşi alege un preşedinte.

Această procedură , a alegerilor, reprezintă un model de democraţie şi asigură

autonomia spitalului.

Candidatul pentru funcţia de director general prezintă un program de

management în faţa consiliului de administraţie . Consiliul de administraţie

propune Ministerului Sănătăţii şi Familiei trei candidaţi pentru funcţia de

director general, dintre care Ministerul Sănătăţii şi Familiei alege unul.

Directorul general este membru în consiliul de administraţie.

Consiliul director este condus de către directorul general.

Propunerea legislativă îmbină, armonios, principiul democratic al

alegerilor cu sistemul numirilor.

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

nicăieri în lume directorul general al unui spital nu este impus şi numit de către

ministerul sănătăţii  .

De asemenea, procedura se cere a fi disociată  pentru spitalele clinice

universitare, institutele clinice, spitalele de importanţă interjudeţeană şi

judeţeană şi separat pentru spitalele municipale, orăşeneşti şi comunale.

Este necesar, mai subliniază domnia sa, să se cadă de acord asupra

principiului privind procentul de reprezentativitate al medicilor şi celorlalte

categorii de personal, în cadrul consiliului de administraţie al spitalului.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată, în continuare, că este nefiresc să se

numească un şef al spitalului în condiţiile în care proprietarul este acela care

finanţează spitalul. Proprietarul trebuie să facă parte din consiliul de

administraţie .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei revine şi arată că

această problemă se poate soluţiona printr-o tratare diferenţiată  între clinicile

universitare, spitalele de importanţă interjudeţeană şi judeţeană şi spitalele

municipale, orăşeneşti şi comunale.
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În acest sens, trebuiesc respectate mai multe principii:

- Consiliul de administraţie trebuie să fie ales de către comunităţile

profesionale din cadrul spitalului;

- Consiliul de administraţie trebuie să-şi aleagă un preşedinte, în

cazul spitalelor clinice, de interes interjudeţean şi judeţean;

- Candidaţii pentru funcţia de director general vor susţine un concurs,

pe baza prezentării unui program de management, iar consiliul de administraţie

va înainta Ministerului Sănătăţii şi Familiei 3 propuneri pentru acest post, iar

ministrul sănătăţii şi familiei numeşte directorul general;

- Comitetul director este numit de către direcţia de sănătate publică,

respectiv Ministerul Sănătăţii şi Familiei , în funcţie de subordonare spitalului;

- La celelalte categorii de spitale ( municipale, orăşeneşti şi

comunale) numirea organelor de conducere se va face de către autorităţile

sanitare locale ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei , respectiv direcţia de

sănătate publică.

Aceste principii combină democraţia cu munca, subliniază

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei .

Domnia sa doreşte să reamintească celor prezenţi că Ordonanţa de urgenţă

a Guvernului nr. 70/2002 prevede trecerea clădirilor şi terenurilor unităţilor

sanitare în proprietatea administraţiei publice locale. Şi în acest caz, trebuie

găsită o soluţie de tratare diferenţiată încât patrimoniul spitalelor clinice

universitare şi spitalelor interjudeţene şi judeţene să rămână în proprietatea

Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

Doamna dep.Iulia Pataki intervine şi arată că Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 70/2002 trebuie să facă o diferenţă între investiţii şi, în acest

sens, domnia sa a depus un amendament la proiectul de lege pentru aprobarea

ordonanţei.

În susţinerea afirmaţiilor sale anterioare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei  subliniază că, oriunde în lume, ministrul sănătăţii face
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politici de sănătate şi nu are atribuţii în numirea directorilor de spitale. Prin

procedura de numire a directorilor de spitale se încalcă principiul stabilităţii

actului de conducere.

În replică, dl.dep.Petre Naidin  arată că, prin similitudine cu Legea

nr.31/1990 şi prin Legea contractelor de management, în prezent abrogată,

directorul general este numit şi nu ales de către consiliul de administraţie .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  menţionază că, la

elaborarea acestor amendamente s-au avut în vedere şi propunerile Ministerului

Sănătăţii şi Familiei . În această etapă, directorul general trebuie să încheie

contract de administrare, pe un mandat de 4 ani, pe baza criteriilor stabilite de

către Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi cu avizul consiliului de administraţie . În

clinicile universitare, spitale de interes interjudeţean sau judeţean, directorul

general va fi numit de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei , iar pentru celelalte

categorii de spitale, de către autorităţile sanitare locale. Chiar dacă preşedintele

consiliului de administraţie  este ales, iar directorul general este numit, ei

reprezintă două elemente care trebuie să se coreleze în activitate.

Dl.dep.dr.Ion Luchian apreciază că un sistem asemănător a funcţionat şi

în cazul caselor de asigurări de sănătate judeţene şi au fost constatate o serie de

disfuncţionalităţi. Preşedintele a beneficiat de toate atribuţiile, iar directorul

general nu. Prin ordonanţă, atribuţiile consiliului de administraţie şi ale

directorului general au fost separate astfel că, în prezent, conducerea executivă a

caselor de asigurări de sănătate judeţene aparţine directorului general.

În continuare, intervine dl.dep.dr.Liviu Dragoş care conchide că

beneficiarii asistenţei medicale sunt cetăţenii care plătesc pentru aceste servicii,

contribuţia de asigurări de sănătate. În prezent, proprietatea aparţine unui stat

centralizat, care conduce prin ordine, dar sistemul medical nu este finanţat de

către stat ci de către cetăţeni. Astfel, numirile ar trebui efectuate numai în cazul

organismelor statului nu şi în cazul de faţă. Singura problemă care se poate pune

este aceea a  spitalelor universitare, care sunt puţine ca număr.
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Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru apreciază că spitalele universitare

au un alt impact asupra sănătăţii populaţiei,  adresabilitatea , în cazul celorlalte

categorii de spitale, fiind mai mare.

Dl.dep.dr.Ion Luchian  îşi exprimă opţiunea pentru varianta în care

directorul general trebuie să susţină concurs în faţa consiliului de administraţie

şi este confirmat de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei , prin ordin de

ministru.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, în etapa

actuală, este mult mai bine să se acorde posibilitatea Ministerului Sănătăţii şi

Familiei de a decide asupra celor 3 candidaţi propuşi de consiliul de

administraţie . În această situaţie, Ministerul Sănătăţii şi Familiei reprezintă un

filtru suplimentar, cu toate că nicăieri în lume ministerul sănătăţii nu numeşte

directori de spital. Concursul pentru funcţia de director general trebuie să se

desfăşoare pe bază de CV, ca în cazul sistemului universitar. În acest caz, este

vorba de o  examinare cu note, sistemul fiind de admis-respins.

Doamna dep.Iulia Pataki îl întreabă pe reprezentantul Ministerului

Sănătăţii şi Familiei dacă, pe viitor, ministerul are în vedere înstrăinarea

spitalelor mici, dată fiind acumularea datoriilor la nivelul acestor spitale.

Dl.prof.dr.Radu Deac arată că, în prezent, nu se poate lua o astfel de

decizie dar, pe viitor, se intenţionează ca tendinţa să fie privatizarea. În situaţia

actuală sănătatea reprezintă o problemă de ordin social şi se încearcă

soluţionarea prin sistemul de asigurări sociale de sănătate. Este un proces

îndelungat şi dificil dar se încearcă să se aplice beneficiile sistemului privat şi să

asigure, în acelaşi timp, şi partea de protecţie socială. Datoriile sunt făcute de

către sistemul de sănătate şi pentru soluţionarea situaţiei este necesar un control

sever al cheltuirii fondurilor. Subfinanţarea nu este cauza principală a crizei din

sistem şi este necesar să se facă ordine în sistemul sanitar şi numai după aceea se

poate vorbi despre o finanţare suplimentară. Procesul de acumulare al datoriilor

trebuie să se curme.
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În continuare, intervine dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu care atrage atenţia

asupra implicaţiilor apărute ca urmare a aplicării Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 69/2002 privind modificarea art.45 lit.a) din Legea asigurărilor

sociale de sănătate nr.145/1997. Această ordonanţă nu face altceva decât să

impună sistemul DRG atât  în spitalele de urgenţă cât şi în celelalte categorii de

spitale. În timp ce comisiile de sănătate ale Parlamentului depun eforturi

susţinute pentru a promova o legislaţie coerenţă , aplicabilă la realităţile din

sistemul sanitar, în paralel şi prin alte manevre neloiale, se emit ordonanţe de

urgenţă care contravin principiilor promovate prin iniţiativele legislative, care se

află în discuţie. În calitate de senator ales de popor şi de medic, domnia sa

afirmă cu hotărâre că, în prezent, deşi parlamentarii introduc aceste iniţiative se

constată că nu există nici o comunicare cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

Iniţiativa legislativă privind asigurările sociale de sănătate se află blocată la

Senat şi nu există, din partea Ministerului Sănătăţii şi Familiei , nici o dorinţă

sinceră de a fi promovată. Mai precis, doamna ministru dr.Daniela Bartoş nu

susţine această iniţiativă şi nu doreşte ca preşedintele Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate să se afle sub control parlamentar. Mai mult chiar,

Ministerul Sănătăţii şi Familiei a declanşat numeroase controale financiare la

spitale. În timp ce în comisie se discută aceste iniţiative, Ministerul Sănătăţii şi

Familiei nu acţionează în sensul autonomiei spitalelor, cu un buget global care

să fie administrat de către un specialist. Din parcurgerea textului proiectului de

lege putem spune că ne lovim de centralizarea impusă de Ministerul Sănătăţii şi

Familiei şi de direcţiile de sănătate publică, care numesc directorii generali.

Domnia sa consideră că, din partea Ministerului Sănătăţii şi Familiei , nu

se manifestă un fair play. Ministerul Sănătăţii şi Familiei nu doreşte o autonomie

reală şi, în acest sens, managerul nu are la dispoziţie autonomia deciziei, pe baza

unui buget local. Un astfel de management, de tip privat şi cu bani publici

,promovează o situaţie deosebit de gravă şi păguboasă. Astfel, se va junge să se

subordoneze, din nou, toate structurile sistemului sanitar şi tocmai de aceea, se



9

poate vorbi de o criză de autoritate în sistem. În acest mod, s-a ajuns ca

Ministerul Sănătăţii şi Familiei să dea vina pe directorii de spitale pentru că s-au

acumulat mari datorii. Nu este o abordare corectă a problemei. Directorii de

spitale nu beneficiază, în prezent, de autonomia necesară pentru a conduce şi a

acţiona. Domnia sa menţionează că a primit un număr de 62 de telefoane de la

diferite personalităţi din viaţa medicală prin care se solicită sprijin de la primul

ministru, pentru soluţionarea crizei apărute în sistemul sanitar. Nici preşedintele

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nu a fost în măsură să expună, cu

claritate şi sinceritate, situaţia existentă şi motivele care au generat-o.

Prin aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2002 s-a

instituţionalizat un sistem de finanţare al spitalelor care nu este în măsură să

funcţioneze iar urmarea, va fi sărăcirea spitalelor.

În finalul acestei intervenţii, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei  mulţumeşte domnului sen.prof.dr.Sorin Oprescu pentru cele prezentate

şi îl asigură de stima şi consideraţia tuturor colegilor din Comisia pentru sănătate

şi familie a Camerei Deputaţilor .

Domnia sa subliniază că, problema principală a crizei, este subfinanţarea

sistemului sanitar şi nu a risipei. Un exemplu elocvent, în acest sens, o

reprezintă salarizarea umilitoare a medicilor. Singura soluţie o reprezintă

instituţionalizarea  autonomiei Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate astfel

ca, cei peste 1 miliard de USD să se întoarcă integral la cetăţeni. Lipsa

autonomiei Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  va conduce, în continuare,

la subfinanţarea sistemului sanitar şi la acumularea de mari datorii. Din

nefericire, iniţiativa legislativă privind Legea asigurărilor sociale de sănătate, se

află tot la Senat.

În ceea ce priveşte sistemul de promovare al ordonanţelor de urgenţă,

acesta produce mari greutăţi în derularea coerentă a procesului legislativ.

Domnia sa  a informat pe cei prezenţi că, în acest sens, a expus aceste probleme

şi la şedinţa Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor. Cu acea ocazie domnia



10

sa a subliniat că nu este normal ca, în situaţia în care se încearcă promovarea

unei iniţiative legislative bune , Guvernul să dea avize negative iar, pe alte căi,

să fie emise ordonanţe de urgenţă care, în fapt, îşi asumă paternitatea

iniţiativelor în discuţie. Este o situaţie de neacceptat. Normal ar fi ca Guvernul

să facă observaţii constructive, referitor la aceste iniţiative pe care  să le

înainteze, la timp, pentru a fi examinate. Aplicarea acestui  mecanism ar urgenta

şi fluidiza procesul legislativ şi ar consolida mai o bună colaborare între

legislativ şi executiv.

Referitor la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2002,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  arată că, în urma examinării,

comisia a constatat că aceasta are ca obiect de aplicare ambulatoriul şi nu

spitalul în ansamblul său şi, în aceste condiţii, proiectul de lege a fost înaintat

plenului spre adoptare.

În perioada care a trecut , 2000 � 2002, Comisia pentru sănătate şi familie

a promovat multe iniţiative, care s-au dovedit a fi utile sistemului sanitar. Şi în

continuare, comisia caută soluţii favorabile susţinerii sistemului sanitar dar, în

cazul în care iniţiativa legislativă privind Legea asigurărilor sociale de sănătate

nu va fi promovată la Senat, sistemul sanitar va intra în criză.

Dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu intervine şi subliniază că problema nodală a

subordonării Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a rămas nesoluţionată iar

Ministerul Sănătăţii şi Familiei , prin doamna ministru al sănătăţii şi familiei nu

ia nici o poziţie în plenul Senatului. Domnia sa şi-a pierdut încrederea în

organele Ministerului Sănătăţii şi Familiei , din punct de vedere profesional, mai

ales de când Ministerul Sănătăţii şi Familiei a normat numărul de personal, în

funcţie de indicele de ocupare a paturilor de spital. Această decizie reprezintă o

aberaţie păguboasă care va duce la pierderea personalului calificat din spitale,

respectiv la blocarea sistemului sanitar.

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

care subliniază că este necesară o mai bună colaborare între legislativ şi



11

executiv. Cel mai bun exemplu în acest sens l-a reprezentat modul în care a fost

blocată la promulgare Legea nr.461/2002 privind modificarea şi completarea

Legii privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea

şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România .

Dl.prof.dr.Radu Deac intervine şi, în replică, remarcă că există o reală

lipsă de comunicare. Domnia sa afirmă că, în urma întâlnirii care a avut loc între

doamna ministru dr.Daniela Bartoş şi dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu, a crezut că

s-au restabilit toate canalele de comunicare. Pe durata unui an, în care s-a aflat în

funcţie de secretar de stat al Ministerului Sănătăţii şi Familiei, domnia sa a luptat

pentru eliminarea acuzelor apărute între Ministerul Sănătăţii şi Familiei  şi Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate . În prezent, între Ministerul Sănătăţii şi

Familiei şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  se manifestă o ruptură

dramatică, care trebuie corectată din mers.

Referitor la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2002 domnia sa

arată că aceasta se referă numai la bolnavii acuţi. Acest sistem funcţionează în

SUA, Australia , Austria şi Ungaria. În această idee, la Washinton , România a

fost menţionată pentru modul în care a implementat aceste prevederi. Modelul

de regie va aduce transparenţă.

Domnia sa susţine în continuare că este nevoie de colaborare şi o mai

bună comunicare.

Dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu intervine şi precizează că sistemul DRG este

aplicabil numai pentru o afecţiune de bază ( boală cronică). În cele mai multe

cazuri, acuţii care se prezintă la spital suferă de 6 � 7 afecţiuni cronice. În cadrul

spitalizării , pacienţii sunt trataţi pentru toate aceste afecţiuni, dar spitalul este

plătit doar pentru prima afecţiune ( acută). Concluzia conduce la faptul că, acest

sistem , este aplicabil numai în cazul spitalelor monocolor. Sistemul DRG

australian este mult mai permisiv decât cel american. A decide, aprioric, care

este sistemul de finanţare al spitalului şi fără o informatizare pe măsură, va

conduce la concluzia că acest sistem nu poate fi aplicat.
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În replică, dl.prof.dr.Radu Deac doreşte să menţioneze că Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr. 69/2002 are ca obiectiv introducerea treptată a acestui

sistem de finanţare a spitalelor, sistem care este judicios. Neînţelegerile au fost

provocate de o lipsă de comunicare, iar Ministerul Sănătăţii şi Familiei se

declară deschis la găsirea unui sistem mai bun de finanţare al spitalelor.

Dl.dep.dr.Ion Luchian intervine şi se declară nemulţumit de introducerea

acestui sistem de finanţare deoarece  spitalul este plătit numai pentru tratamentul

primei afecţiuni dar, în urma investigaţiilor medicale, se descoperă, de cele mai

multe ori şi alte afecţiuni cronice care sunt tratate pentru aceeaşi sumă de bani.

În acest mod, spitalele vor fi falimentate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  completează, în

continuare, că nu există decât o singură politică pentru soluţionarea acestor

grave probleme, politica sănătăţii. Singura soluţie o reprezintă instituţionalizarea

autonomiei Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate astfel ca cei peste 1 miliard

de USD să se întoarcă , integral,  la asiguraţi, respectiv  la cetăţeni. În concluzie,

domnia sa subliniază că, mai mult decât comunicare, este nevoie de mult curaj

în  promovarea legislativă a  acestor soluţii. De asemenea, este necesar să se facă

observaţii pe marginea iniţiativelor legislative şi nu să se blocheze promovarea

acestora,  în plenul Camerei Deputaţilor.

În continuare, se trece la dezbaterea pe articole a amendamenteleor care

au fost înaintate de iniţiatorii propunerii legislative privind Legea spitalelor

( PL 699/2002).

Referindu-se la amendamentul de la art.12 din propunerea legislativă

( PL 699/2001), doamna dep.Iulia Pataki arată că  spitalele municipale,

orăşeneşti şi comunale au fost excluse reglementării. De asemenea, la acelaşi

articol, organele de conducere ale spitalelor publice trebuiesc enunţate în

următoarea ordine firească : consiliul de administraţie , comitetul director şi

directorul general.
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De asemenea, la art.121 , examenul de concurs trebuie organizat de către

proprietar.

La art.13, consiliul de administraţie ar trebui restrâns la 3 � 9 membri, iar

din consiliu să facă parte şi medicii din ambulatoriul de specialitate şi

reprezentanţi ai asociaţiilor reprezentative medicale, fără drept de vot. Directorul

general al spitalului trebuie să fie şi manager şi să nu desfăşoare activitate

medicală. La atribuţiile principale ale consiliului de administraţie este necesar să

se adauge şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli. Consiliul de

administraţie trebuie  să se întrunească lunar sau la solicitarea oricărui membru.

La art.14, directorul general trebuie să fie numit de către proprietar.

La art.15, comitetul director trebuie să fie împuternicit să conducă

întreaga activitate a spitalului,  între şedinţele consiliului de administraţie .

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru  susţine propunerea ca, din

consiliul de administraţie al spitalului, să poată face parte şi un medic din

teritoriu sau din ambulatoriul spitalului.

Doamna dep.dr.Ana Florea  susţine că nu este corect ca proprietarul să se

implice în activitatea spitalului şi să dea dispoziţii, în acest sens. Dacă

preşedintele consiliului de administraţie poate să-şi continuie activitatea

profesională, directorul general trebuie să aibă o normă întreagă şi să-şi

desfăşoare toată activitatea numai în acest sens.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan doreşte să afle dacă este nevoie sau nu de

comitetul director.

Dl.prof.dr.Radu Deac precizează că, comitetul director este organismul

cel mai eficient şi este prezent atât la nivelul spitalelor mari cât şi la cele mici.

La spitalele mari, comitetul director reprezintă organismul lucrativ. După cele

8 ore, directorul general poate profesa medicina.

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

care subliniază că directorul general trebuie să-şi exercite atribuţiile după un
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program de 8 ore, între orele 8,00 � 16,00,  după care poate funcţiona ca medic

în spital sau ambulator.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş susţine ideea introducerii, în consiliul de

administraţie, a reprezentanţilor medicilor de familie.

Dl.prof.dr.Radu Deac  precizează că , introducerea unui reprezentant al

asociaţiilor profesionale medicale în consiliul de administraţie , este mai

lucrativă.

Dl.dep.farm.Ion Burnei arată că, nu este de acord cu propunerea

antevorbitorilor săi, respectiv  cu introducerea în consiliul de administraţie a

medicilor de familie sau a reprezentanţilor sindicatelor.

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

propunerile dl.dep.dr.Liviu Dragoş şi dl.prof.dr.Radu Deac motivând că există o

legătură între medicii din ambulator şi cei din spital. Domnia sa este de părere

că, la marile spitale, să se opteze pentru 15 membri în consiliul de administraţie

dintre care să facă parte şi un reprezentant al asociaţiei profesionale medicale.

Dl.dep.farm.Ion Burnei apreciază că, structura de conducere propusă , este

foarte stufoasă, greu aplicabilă şi nefuncţionabilă.

În replică, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei explică

necesitatea acestor structuri prin funcţionarea optimă a trinomului consiliul de

administraţie � director general � comitet director. Legea trebuie să fie

permisivă, în privinţa medicului de familie, care trebuie obligat să meargă în

spital. În străinătate, acest lucru a devenit o cutumă dar, la noi, acest lucru

trebuie impus.

Se conturează o soluţie de mijloc, apreciază în continuare

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan . Este necesar să se stabilească care este norma de

reprezentare în consiliul de administraţie. De asemenea, este necesar să se

prevadă, printre atribuţiile consiliului de administraţie şi aceea de aprobare a

bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului. Directorul general trebuie să fie

membru în consiliul de administraţie  precum şi al comitetului director.
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Preşedintele coai nu poate fi şi director general. Directorul general trebuie să

funcţioneze cu normă întreagă şi trebuie să aibă studii superioare medicale sau

nemedicale. Nu există nici o motivare ca reprezentanţii medicilor de familie să

facă parte din consiliul de administraţie . De asemenea, membrii comitetului

director nu trebuie să beneficieze de indemnizaţie. La spitalele mari, comitetul

director trebuie să fie în măsură să conducă activitatea spitalului între şedinţele

consiliului de administraţie .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată, în continuare, că

normele de reprezentare în consiliul de administraţie trebuie elaborate de către

Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi

familiei .

Intervine la cuvânt dl.dep.dr.Ion Luchian şi care  susţine că, directorul

general trebuie să funcţioneze numai cu o normă întreagă. Din consiliul de

administraţie ar trebuie să facă parte şi Asociaţia Medicilor de Familie, mai arată

domnia sa .

În încheierea acestor discuţii privind amendamentele propuse,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei concluzionează că s-a căzut

de acord asupra următoarelor principii:

- consiliul de administraţie  este condus de către un preşedinte ales

din rândul membrilor săi;

- directorul general este numit de către Ministerul Sănătăţii şi

Familiei , pe baza a trei propuneri înaintate de către consiliul de administraţie ;

- consiliul director, care este condus de către directorul general,

conduce întreaga activitate a spitalului între şedinţele consiliului de

administraţie ;

- pot face parte din consiliul de administraţie reprezentanţii medicilor

de familie, precum şi reprezentanţi ai medicilor din ambulatoriul de specialitate;
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- membrii consiliului de administraţie primesc o indemnizaţie de

şedinţă în cuantum de 20 % din retribuţia directorului general, dacă nu

cumulează o altă indemnizaţie de conducere.

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

votului comisiei amendamentele propuse pentru articolele 12 � 16 din

propunerea legislativă ( PL 699/2001), după cum urmează:

�Art.12. � Organele de conducere ale spitalelor publice: clinici

universitare, ale institutelor clinice, spitalelor de importanţă interjudeţeană şi ale

spitalelor judeţene sunt:

a) consiliul de administraţie;

b) comitetul director;

c) directorul general.

( Votat în unanimitate )

Art.121 -  Conducerea spitalelor municipale , orăşeneşti şi  comunale este

constituită din comitetul director , numit prin concurs de către direcţia de

sănătate publică şi a cărui componenţă se stabileşte, în funcţie de specificul şi

mărimea unităţii, prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei,  şi din directorul

general.

(8 voturi pentru, 2 abţineri şi 2 împotrivă)

Art.13. � (1) Consiliul de administraţie are în componenţă 5 � 15

membrii, în funcţie de mărimea spitalului şi complexitatea serviciilor medicale

acordate , stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei .

( votat în unanimitate )

(2) Membrii consiliului de administraţie sunt aleşi prin vot , cu majoritate

simplă, din rândul următoarelor categorii profesionale , care îşi desemnează

reprezentanţii în acord cu numărul stabilit conform alin.(1) :

a) medici primari;

b) medici specialişti;

c) medici din ambulatoriul de specialitate;
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d) farmacişti;

e) alt personal sanitar cu studii superioare;

f) asistenţi medicali;

g) personal tehnic- administrativ cu studii superioare.

( 7 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abţineri)

(3) La şedinţele consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, un

reprezentant al asociaţiilor medicale reprezentative.

( 6 voturi pentru, 3 împotrivă şi o abţinere)

(4) Consiliul local , respectiv judeţean, precum şi direcţia de sănătate

publică , respectiv Ministerul Sănătăţii şi Familiei , în funcţie de subordonarea

spitalului, îşi desemnează fiecare câte un reprezentant în consiliul de

administraţie .

( votat în unanimitate)

(5) Consiliul de administraţie este condus de către un preşedinte, ales din

rândul membrilor săi , cu acordul a două treimi din membri.

( votat în unanimitate)

(6) Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt:

a) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului;

b) propune direcţiei de sănătate publică, respectiv Ministerului

Sănătăţii şi Familiei 3 candidaţi pentru postul de  director general al spitalului,

selectaţi, în urma prezentării de către candidaţi în faţa consiliului de

administraţie, a programului de management;

c) analizează şi recomandă măsuri pentru dezvoltarea activităţii

spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

d) analizează şi propune lista investiţiilor care urmează a se realiza

într-un exerciţiu financiar;

e) analizează modul de îndeplinire al obligaţiilor asumate prin

contracte şi activitatea  directorului general  şi comitetului director, dispunând

măsuri de îmbunătăţire a activităţii.
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( 11 voturi pentru şi 1 vot împotrivă)

(7) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este

nevoie, la solicitarea oricărui membru al consiliului de administraţie şi ia decizii

cu majoritate simplă din numărul total al membrilor.

( votat în unanimitate)

(8) Membrii consiliului de administraţie primesc indemnizaţie de şedinţă

în cuantum de 20 % din salariul directorului general, dacă nu cumulează o altă

indemnizaţie de conducere.

( votat în unanimitate)

Art.14. � (1) Pentru clinicile universitare, institutele clinice, spitalele de

importanţă interjudeţeană şi spitalele judeţene directorul general este numit în

funcţie de către direcţia de sănătate publică, respectiv Ministerul Sănătăţii şi

Familiei în funcţie de subordonarea spitalului , dintre candidaţii propuşi de către

consiliul de administraţie , conform art.13 alin.(5).

( 11 voturi pentru şi 1 vot împotrivă)

(2) Pentru spitalele municipale, orăşeneşti şi comunale directorul general

este numit de direcţia de sănătate publică, prin concurs.

( 8 voturi pentru, 2 abţineri şi 2 împotrivă)

(3) Directorul general , care are studii superioare, încheie contract de

administrare, pe un mandat de 4 ani , pe baza criteriilor stabilite de Ministerul

Sănătăţii şi Familiei, cu posibilitatea de a fi reînnoit.Pentru clinicile universitare,

institutele clinice, spitale de importanţă interjudeţeană şi spitale judeţene este

obligatoriu şi avizul consiliului de administraţie .

( votat în unanimitate)

(4) Directorul general este ordonator de credite şi reprezintă spitalul în

relaţiile cu terţii.

( votat în unanimitate )

(5) Directorul general conduce şi controlează activitatea comitetului

director, fiind membru de drept.
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( votat în unanimitate)

(6) Directorul general are normă întreagă fiind obligat să respecte

programul de lucru între orele 8,00 � 16,00.

( votat în unanimitate)

Art.15. � (1) În clinicile universitare, institutele clinice, spitalele de

importanţă interjudeţeană şi spitalele judeţene comitetul director este constituit

din :

a) director general ;

b) director economic ;

c) director de îngrijiri , de profesie asistent medical;

d) director ştiinţific, pentru unităţile spitaliceşti care au structuri de

cercetare medicală.

( Votat în unanimitate )

(2) Comitetul director este numit de către direcţia de sănătate publică,

respectiv Ministerul Sănătăţii şi Familiei la propunerea consiliului de

administraţie şi cu avizul directorului general.Directorul ştiinţific este numit cu

avizul Academiei de Ştiinţe Medicale.

( votat în unanimitate )

(3) Comitetul director conduce întreaga activitate a spitalului între

şedinţele consiliului de administraţie .�

( votat în unanimitate)

În consecinţă, art.16 alin.(1) � (3) din propunerea legislativă ( PL

699/2001) se elimină.

În continuare a fost votat, în unanimitate, textul art.25 alin.(2), preluat din

proiectul de lege şi care se referă la modelul contractului de administrare.

De asemenea, a fost votat, în unanimitate, textul art.27 din proiectul de

lege care reglementează răspunderea conducerii spitalelor pentru îndeplinirea

atribuţiilor care îi revin, precum şi revocarea personalului din funcţiile de

conducere a spitalului. Pentru clinicile universitare, institutele clinice, spitalele
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de importanţă intejudeţeană şi spitalele judeţene, este necesar şi acordul

consiliului de administraţie .

La art.17 din propunerea legislativă ( PL 699/2001) dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele comisiei şi reprezentantul Ministerului Sănătăţii şi Familiei

au propus şi comisia a aprobat, în unanimitate, textul art.18 din proiectul de

lege.

În acelaşi sens, art.18 din propunerea legislativă ( PL 699/2001) a fost

înlocuit  cu textul art.28 din proiectul de lege şi aprobat în unanimitate.

În continuare, comisia a votat, în unanimitate, introducerea textului art.16

din propunerea legislativă ( PL 625/2002) şi care reglementează modul de

elaborare şi aprobare ale regulamentelor de organizare şi funcţionare, cele de

ordine internă precum şi fişele de atribuţii pentru posturile cu caracter medico-

sanitar.

Comisia a aprobat, în unanimitate, preluarea textelor de la art.17 alin.(3)

şi art.18 din propunerea legislativă ( PL 625/2002) privind modul de ocupare a

funcţiilor de şef de secţie, compartiment şi laborator sau farmacist şef din cadrul

spitalelor publice, precum şi de ocupare a funcţiilor de şef al unităţii clinice şi

şef de secţie în spitalele clinice.

În continuare, comisia a hotărât, în unanimitate, introducerea textului

art.39 din propunerea legislativă ( PL 625/2002) privind modificarea structurii

organizatorice şi funcţionale a spitalului.

În finalul acestui capitol, comisia a hotărât, în unanimitate, să se introducă

textul art.7 din proiectul de lege şi art.43 din propunerea legislativă ( PL

625/2002) privind modul de asigurare al condiţiilor de igienă, cazare şi

alimentaţie din spitale, precum şi instituirea unui program eficient de prevenire,

control şi înlăturare a infecţiilor nosocomiale.

S-a trecut, în continuare, la Capitolul III privind finanţarea spitalelor.
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În urma dezbaterilor care au urmat , comisia a hotărât ca textul art.19 din

propunerea legislativă ( PL 699/2001) să fie înlocuite cu textele art.29 � 33 şi

art.35 din proiectul de lege.

De asemenea, comisia a hotărât în unanimitate să se introducă un nou

text, care prevede posibilitatea spitalelor publice de a încheia contracte de

furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private.

A mai fost aprobată, în unanimitate, introducerea textului art.48 alin.(1)

din propunerea legislativă ( PL 625/2002) privind acordarea de subvenţii sau

împrumuturi, de la bugetul de stat, consiliilor judeţene respectiv locale în

vederea achiziţionării de aparatură de înaltă performanţă.

Art.20 din propunerea legislativă ( PL 699/2001) a fost aprobat, în

unanimitate, în forma  propusă de iniţiatori. Textul reglementează modul de

constituire şi utilizare al fondului de dezvoltare al spitalului.

În continuare, comisia a luat în discuţie art.21, din propunerea legislativă

( PL 699/2001) şi art.32 alin.(7) din proiectul de lege, privind decontarea

contravalorii serviciilor medicale contractate. Comisia a hotărât, în unanimitate,

să adopte art.32 alin.(7) din proiectul de lege, acest text fiind mai cuprinzător.

O problematică aparte o reprezintă art.52 din propunerea legislativă ( PL

625/2002). În cazul în care un spital nu dispune de specialişti competenţi într-o

anumită specialitate medicală sau nu poate efectua aceste manopere, se poate

încheia  contract cu un alt furnizor de servicii medicale specializat ( cabinet

medical specializat sau alt spital public sau privat ).

Comisia a hotărât, în unanimitate, adoptarea acestui text.

Pentru a obliga casele de asigurări de sănătate să încheie contracte cu

spitalele, până la finele anului în curs, comisia a hotărât în unanimitate să aprobe

introducerea textului art.56 din propunerea legislativă ( PL 625/2002).

A fost preluat, de asemenea, textul art.58 din propunerea legislativă ( PL

625/2002) care reglementează posibilitatea suportării, de la bugetul consiliului
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local sau judeţean, a unei părţi din tarifele medicale pentru pacienţii domiciliaţi

în unitatea administrativ teritorială.

Dl.dep.Gheorghe Popescu nu este de acord cu această propunere,

considerând că administraţiile publice locale nu dispun de fondurile necesare

pentru subvenţionarea acestor servicii medicale şi a anunţat că  va vota

împotrivă.

Cu 10 voturi pentru şi 1 împotrivă , comisia a hotărât aprobarea textului

art.58 din propunerea legislativă ( PL 625/2002).

În continuare, este luat în discuţie textul art.62 din propunerea legislativă

( PL 625/2002) privind stabilirea salarizării personalului medical.

Textele alin.(1), (2) şi (4) ale art.62 au fost aprobate în unanimitate.

La alin.(3) al aceluiaşi articol, se prevede ca pentru veniturile realizate în

afara programului de lucru sau pentru cel de-al doilea loc de muncă, medicii vor

fi scutiţi de plata impozitului pe venit.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei apreciază că aceste prevederi încalcă Legea

finanţelor publice, este de acord cu acordarea altor facilităţi pentru medici dar

acestea nu fac obiectul prezentei legi. Domnia sa se pronunţă împotriva acestui

text.

Dl.dep.farm.Ion Burnei se pronunţă împotriva acestor prevederi, în

special asupra celor referitoare la neimpozitarea orelor suplimentare lucrate de

către medici. Şi domnia sa se pronunţă împotriva aprobării acestui text.

Cu 6 voturi pentru, 3 împotrivă şi 1 abţinere, textul alin.(3) este aprobat.

În aceste condiţii, textele art.22 şi 23 din propunerea legislativă ( PL

699/2002) sunt eliminate.

În continuare, comisia propune în unanimitate introducerea Capitolului VI

�Sancţiuni� din proiectul de lege care cuprinde, ca unic articol, art.38. Acest

capitol va deveni Capitolul IV.

În aceste condiţii, Capitolul IV �Dispoziţii tranzitorii şi finale� devine

Capitolul V.
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Textul art.24 din propunerea legislativă ( PL 699/2001) este votat în

unanimitate . Acest text dispune ca Ministerul Sănătăţii şi Familiei să ia

măsurile privind reorganizarea spitalelor publice existente, în conformitate cu

prevederile prezentei legi, în termen de un an de la intrarea în vigoare a acesteia.

De asemenea, comisia a hotărât să se introducă, tot în cuprinsul acestui

capitol, textul art.36 din proiectul de lege şi care cuprinde aceeaşi tematică ca şi

art.25 din propunerea legislativă ( PL 699/2001). Astfel, imobilele aflate în

administrarea unor spitale publice care se reorganizează şi devin disponibile pot

fi închiriate, concesionate sau, după caz, vândute în condiţiile legii, în scopul

organizării şi funcţionării unor spitale private sau pentru alte forme de asistenţă

medicală sau socială. De la aceste prevederi fac excepţie spaţiile destinate

desfăşurării activităţii de învăţământ superior medical. Sumele obţinute

constituie venituri la bugetele locale şi vor fi utilizate în scopul achiziţionării de

aparatură medicală.

În continuare, a fost aprobat, în unanimitate, textul art.26 din propunerea

legislativă ( PL 699/2002) care prevede că aceste reglementări sunt aplicabile şi

spitalelor care aparţin ministerelor cu reţele sanitare proprii.

De asemenea, comisia a hotărât să se introducă, ca nou text, textul art.87

din propunerea legislativă ( PL 625/2002) care stabileşte ca, anual, ministrul

sănătăţii şi familiei să prezinte, în faţa Parlamentului, o informare privind

situaţia spitalelor din România.

Comisia trece, în continuare, la examinarea art.27 din propunerea

legislativă ( PL 699/2002) şi art.39 din proiectul de lege texte care

reglementează termenul de intrare în vigoare a legii şi abrogarea dispoziţiilor

contrare.

Comisia a hotărât, în unanimitate, aprobarea textului art.39 din proiectul

de lege, ca fiind mai complet.
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În finalul discuţiilor,  asupra acestor puncte din ordinea de zi, comisia a

hotărât ca textele aprobate să fie puse la dispoziţia membrilor comisiei în

vederea stabilirii unor eventuale necorelări.

Dezbaterile asupra punctelor 6 şi 7 din ordinea de zi au fost amânate

pentru viitoarea şedinţă a comisiei.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM   
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