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PROCES VERBAL
al ”edinþei Comisiei din ziua de 10.12.1997

           La lucrªrile comisiei sunt prezenþi  12 deputaþi fiind absenþi motivat 2
deputaþi, dupª cum urmeazª: Opri” Remus (Grupul Parlamentar al PNÞCD - Civic -
Ecologic) ”i Drago” Liviu (Grupul Parlamentar al Partidului Naþional Liberal).

          Lucrªrile ”edinþei sunt conduse de dl.dr.Ion Berciu, pre”edintele comisiei.
                   Comisia a adoptat cu 12 voturi pentru urmªtoarea ordine de zi:
                    1.Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de
Urgenþª nr.77/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997.
                    2.Discutarea adresei Biroului permanent al Camerei Deputaþilor,
nr.20/1995 din 8.12.1997, privind exercitarea profesiei de asistent medical, pentru care
comisia din vechea legislaturª a propus respingerea.
                    3.Discutarea programului de lucru al Comisiei pe timpul vacanþei
parlamentare, 1-31 ianuarie 1998.
                   4.Alte probleme curente ale activitªþii comisiei.
                   La punctul nr.1, în urma dezbaterilor, Comisia a votat în unanimitate
acordarea avizului favorabil asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei
de Urgenþª nr.77/1997 la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997.   ˛n urma
discuþiilor purtate cu Comisia pentru sªnªtate, ecologie ”i sport  a Senatului României
s-a hotªrât ca avizarea sª se facª de fiecare comisie în parte.
                    La punctul 2,   în urma dezbaterilor asupra propunerii legislative privind
exercitarea profesiei de asistent medical s-au desprins 2 puncte de vedere, dupª cum
urmeazª:



                    a) propunerea legislativª în forma prezentatª nu poate fi adoptatª de
Plenul Camerei Deputaþilor, întrr-cât alªturi de aceastª profesie sunt ”i alte profesiuni
implicate în exercitarea actului medical, ca profesiuni participante auxiliare.  Instituirea
unui cadru legislativ care  sª reglementeze profesiunea de asistent medical ca o
profesie autonomª nu poate fi tratatª astfel, asistentul medical contribuind ca
tehnician-executant  la indicaþia medicalª ”i sub îndrumarea ”i controlul medicului.
˛nfiinþarea Colegiului Asistenþilor Medicali poate fi organizat în temeiul Legii 21/1924
pentru persoanele juridice, cu personalitate juridicª, nefiind necesarª adoptarea unei
legi în acest sens.
                   b) un numªr de 4 deputaþi au considerat cª propunerea legislativª poate fi
adoptatª în Plenul Camerei Deputaþilor numai dupª o audiere ”i a punctului de vedere
a domnului ministru al sªnªtªþii, dr.I.V.Bruckner.
                 Discuþiile vor continua în urmªtoarele ”edinþe ale Comisiei.
                 La punctul 3 Comisia pentru sªnªtate ”i familie a votat în unanimitate ,  a
hotªrât programul de lucru pentru vacanþa parlamentarª (1-31 ianuarie 1998), care se
va desfª”ura în urmªtoarele zile: 26, 27, 28 ”i 29 ianuarie 1998.  ˛n cadrul acestor
”edinþe  se va dezbate propunerea legislativª  privind exercitarea profesiei de asistent
medical.

La punctul 4 s-au discutat probleme administrative ale activitªþii comisiei.

PRE“EDINTE,
Dep.dr.Ion Berciu


