
Parlamentul  RomânieiParlamentul  RomânieiParlamentul  RomânieiParlamentul  României
Camera  DeputaţilorCamera  DeputaţilorCamera  DeputaţilorCamera  Deputaţilor

  Comisia pentru Sănătate şi Familie                     Nr. 28/ 268 /  18  iunie   2003

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de 17   şi  18.06.2003

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

lucrările în ziua de 17.06.2003  între orele 16,00 � 18,00, iar în ziua de

18.06.2003 între orele 9,00 � 14,00  , având următoarea ordine de zi:

1. Audierea doamnei Elena Dumitru, candidat la funcţia de ministru al

muncii, solidarităţii sociale şi familiei.

2. Audierea domnului prof.dr.Mircea Beuran , candidat la funcţia de

ministru al sănătăţii.

În ziua de 17.06.2003, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia

pentru muncă şi protecţie socială au procedat la audierea doamnei Elena

Dumitru, candidat la funcţia de ministru al muncii, solidarităţii sociale şi

familiei, în conformitate cu prevederile art.72 alin.(2) din Regulamentul

şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senat.

Având în vedere oportunitatea proiectelor sociale pe care le-a prezentat

domnia sa , care sunt oportune, necesare şi încadrate în programe de guvernare

şi angajamentele României pentru aderare la Uniunea Europeană şi Strategia de

dezvoltare a României, Comisia pentru sănătate şi familie  şi Comisia pentru

muncă şi protecţie socială au avizat favorabil , cu 22 voturi pentru, 2 împotrivă
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şi o abţinere, candidatura doamnei Elena Dumitru la funcţia de ministru al

muncii, solidarităţii sociale şi familiei.

În ziua de 18.06.2003, Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei

Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului au

procedat la audierea domnului  prof.dr.Mircea Beuran, candidat la funcţia de

ministru al sănătăţii.

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor  şi de

dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu, vicepreşedintele Comisiei pentru sănătate,

ecologie, tineret şi sport a Senatului.

În urma audierii cadidatului pentru funcţia de ministru al sănătăţii

dl.prof.dr.Mircea Beuran şi a răspunsurilor date în baza întrebărilor formulate de

către membrii celor două comisii s-au evidenţiat următoarele aspecte:

- sistemul sanitar din România se află într-o situaţie de criză profundă,

fără precedent în ultimii 60 de ani; pentru soluţionarea urgentă a acesteia este

necesară adoptarea, de urgenţă, a iniţiativei legislative privind asigurările sociale

de sănătate, semnate de 15 senatori şi deputaţi, care aşteaptă votul final al

Plenului Senatului şi prin care se asigură autonomia totală a Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate ; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 , care

funcţionează în prezent, nu asigură autonomia reală a Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate şi nu permite folosirea integrală a banilor colectaţi de la

asiguraţi ( peste 2 miliarde dolari ) pentru acoperirea necesarului de servicii

medicale pentru populaţie;

- Ministerul Sănătăţii trebuie să susţină promovarea, cu prioritate, a

iniţiativelor legislative privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe

Medicale a României, blocată la Senat de peste 6 luni de zile şi a iniţiativei

legislative privind formarea profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi

farmaciştilor;
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- Ministerul Sănătăţii trebuie să promoveze, de urgenţă, atât o lege

specială privind vânzarea cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea

medicii de familie, cu respectarea dreptului de preemţiune, cât şi de

reactualizare a legislaţiei privind activitatea acestei categorii de medici;

- este necesară reglementarea activităţii de medicină preventivă prin

modificarea prevederilor Legii nr.100/1998 privind sănătatea publică, precum şi

a controlului extrem de calitate în laboratoarele medicale;

- un alt aspect se referă la reglementarea statutului juridic al staţiilor de

ambulanţă ;

- pentru reducerea substanţială a preţului la medicamente, astfel încât

acestea să fie accesibile întregii populaţii şi, în tot cuprinsul anului, este necesară

promovarea de urgenţă a propunerii legislative privind reducerea TVA de la 19

% la 6 % , precum şi a propunerii legislative pentru aprobarea scutirii de la plata

taxelor vamale a medicamentelor de uz uman provenite din import, semnate de

12 senatori şi deputaţi.

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

comisiei a subliniat că, deşi în perioada 2000 � 2003 s-au înregistrat unele

progrese în domeniul legislaţiei sanitare, prin promovarea şi avizarea a peste 120

de legi de către cele 2 comisii de specialitate ale Parlamentului , în continuare

sunt absolut necesare măsuri privind:

- perfectarea, de către cele 2 comisii de specialitate ale Parlamentului

împreună cu Ministerul Sănătăţii , a priorităţilor din sănătate referitoare la

finanţarea corespunzătoare a sistemului sanitar prin asigurarea autonomiei reale

a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , astfel încât banii colectaţi de la

asiguraţi ( peste 2 miliarde dolari) să poată fi folosiţi integral pentru acoperirea

necesarului de servicii medicale şi medicamente;

- stabilirea unui consens privind finanţarea sistemului sanitar prin

asigurările sociale de sănătate şi nu printr-un sistem cenztralizat de stat;
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- reechilibrarea eficienţei serviciilor medicale prin revenirea la cotele

procentuale propuse iniţial;

- asigurarea unei convergenţe în politica de sănătate, atât pe plan politic

cât şi pe plan legislativ, prin consultarea prealabilă şi permanentă a celor 2

comisii de specialitate ale Parlamentului în elaborarea, de către Ministerul

Sănătăţii , a proiectelor de acte normative;

- necesitatea coordonării întregului sistem de învăţământ medical de

către Ministerul Sănătăţii .

Membrii celor 2 comisii şi-au exprimat deplina satisfacţie privind

promulgarea Legii spitalelor care prevede autonomia şi descentralizarea acestor

unităţi sanitare, act necesar reformei în sănătate.

În final, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele Comisiei pentru sănătate

şi familie a Camerei Deputaţilor a subliniat faptul că , în perioada 2000 � 2003 ,

s-au înregistrat o serie de elemente pozitive, reglementându-se aspecte multiple

ale activităţii sistemului sanitar , s-au analizat şi promovat un număr de peste

120 de legi, mai mult decât în 10 ani de activitate anterioară legislativă şi a citat,

în acest sens, câteva dintre  aceste legi cu deosebită semnificaţie, precum Legea

în urma căreia se obţin dobânzi în Trezorerie pentru banii asigurărilor de

sănătate , chiar dacă aceşti bani nu au fost folosiţi, Legea care reglementează

profesiunea de asistent medical, Legea produselor medicamentoase de uz uman

şi altele. În acest context s-au exprimat mulţumiri doamnei dep.dr.Daniela

Bartoş pentru buna colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei.

În final, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a urat succes

domnului prof.dr.Mircea Beuran în dificila misiune de a conduce destinele

Ministerului Sănătăţii şi l-a asigurat de deplinul sprijin al Comisiei pentru

sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor .

În încheierea dezbaterilor, dl. senator prof.dr.Sorin Oprescu,

vicepreşedintele Comisiei pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului

şi-a exprimat , de asemenea, sprijinul deplin pe care dl.prof.dr.Mircea Beuran îl
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va avea din partea  Comisiei pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a

Senatului şi i-a urat mult succes.

Având în vedere aportul important în soluţionarea unor probleme grave cu

care se confruntă sistemul sanitar şi capacitatea exemplară de colaborare cu cele

două Comisii pentru sănătate ale Parlamentului, privind promovarea de iniţiative

legislative, cele 2 comisii au avizat favorabil, cu 20 voturi pentru, 2 împotrivă şi

o abţinere, candidatura domnului prof.dr.Mircea Beuran la funcţia de ministru al

sănătăţii.

Din numărul total al membrilor comisiei ( 14 ) a lipsit motivat dl.dep.Dan

Ionescu (Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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