
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                          Nr. 28/426/ 10 iunie 2002

BIROULUI PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR,

Vă înaintăm, alăturat, raportul la propunerea legislativă pentru

modificarea şi completarea Legii nr.461/2001 privind exercitarea

profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Ordinului Asistenţilor Medicali din România ( PL nr.703/2001) , înaintat

Comisiei pentru sănătate şi familie  cu adresa nr.703 din 15 aprilie 2002.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei pentru

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, avizul Consiliului

Legislativ, precum şi punctul de vedere al Guvernului nr.1058/MRP din

11.03.2002 .

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte

din categoria legilor organice .

                     PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM          DEP.FARM.ION BURNEI



Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                      Nr. 28/426/ 10 iunie 2002

R A P O R T
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi

completarea  Legii nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii
de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Ordinului Asistenţilor Medicali din România

1. Cu adresa nr.703 din 15 aprilie 2002, Comisia pentru sănătate şi

familie a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură obişnuită,

a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii

nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România

( PL 703/2001). La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale,

avizul Consiliului Legislativ, precum şi punctul de vedere al Guvernului

nr.1059/MRP din 11.03.2002.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi

completarea Legii nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent

medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali

din România modificările şi completările propuse vizând, potrivit expunerii de

motive, asigurarea autonomiei profesiei de asistent medical, instituirea de

atribuţii pentru organismul profesional reprezentativ al asistenţilor medicali

( Colegiul Asistenţilor Medicali din România) în privinţa avizării autorizaţiei de

liberă practică; a analizării şi rezolvării litigiilor şi abaterilor de la etica



profesională în scopul asigurării calităţii actului medical; a participării la

managementul, organizarea şi gestionarea resurselor financiare sau umane şi a

participării la formarea teoretică şi practică a viitorilor asistenţi medicali.

Aşa cum arată iniţiatorul, responsabilizarea personalului medico-sanitar

nu se poate realiza decât asigurând �autonomia� profesiunii în ceea ce priveşte

îngrijirea persoanei sănătoase şi a celei bolnave şi pentru stabilitatea calităţii

actului medical, în concordanţă cu prevederile în domeniu în practica juridică

internaţională, precum Directivele Uniunii Europene nr.452 şi nr.453/1997. Ca

organism profesional reprezentativ Colegiul trebuie să capete anumite atribuţii

absolut necesare: avizare a autorizaţiei pentru practică, analiza şi rezolvarea

litigiilor sau abaterilor de la etica profesională, asigurarea calităţii actului

medical, etc.

În cadrul dezbaterilor care au avut loc cu ocazia examinării în fond a

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.461/2001

privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea

şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România ( PL

205/2002), în conformitate cu prevederile art.66 alin.(3) din Regulamentul

Camerei Deputaţilor, a fost preluat şi textul propunerii legislative pentru

modificarea şi completarea Legii nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de

asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor

Medicali din România  ( PL 703/2001) , acesta făcând obiectul raportului nr.

28/427/10 iunie 2002. Comisia a respins articolele care cuprind prevederi

privind atribuţiile asistenţilor medicali şi ale Colegiului Asistenţilor Medicali

din România, întrucât acestea nu subliniază cu precizia specifică normelor

juridice, îngrijirile concrete pe care asistenţii medicali le pot acorda persoanelor

bolnave sau celei sănătoase. În plus, în Legea nr.461/2001aceste atribuţii sunt

precise şi cuprinzătoare.

Referitor la judecarea litigiilor de către Colegiul Asistenţilor Medicali din

România comisia a hotărât că această atribuţie nu este de competenţa acestuia,



deoarece litigiile apar ca urmare a comiterii unor fapte cu un anumit pericol

social sau ca urmare a încălcării unor drepturi sau interese, modul de constatare

şi de rezolvare a lor realizându-se prin proceduri specifice legale.

Textele referitoare la autonomia profesiei de asistent medical ca şi cele

care fac referire la responsabilităţi independente ale asistentului medical în

cadrul actului medical, contravin principiului conform căruia actul medical se

bazează pe o muncă în echipă,  condusă de un medic.

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie propune Plenului

Camerei Deputaţilor respingerea, prin preluare, a propunerii legislative

pentru modificarea şi completarea Legii nr.461/2001 privind exercitarea

profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Ordinului Asistenţilor Medicali din România ( PL nr.703/2001) .

2. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face

parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.74 alin.(1) din

Constituţia României.

3. La dezbaterea propunerii legislative a participat în calitate de

invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, doamna Luminiţa Gheorghiu, secretar de stat al Ministerului

Sănătăţii şi Familiei .

4. La lucrările comisiei din 4 şi 5.06.2002, din totalul de 14 membri,

au fost prezenţi 12 deputaţi.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 11 voturi pentru şi un vot împotrivă.

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune

respingerea, prin preluare, a propunerii legislative.

                       PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM          DEP.FARM.ION BURNEI
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