
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                    Nr. 28/ 192 / 12  mai  2004

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele  de  11  şi 12.05.2004

La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, fiind absent motivat 1

deputat.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: dl.dr.Gheorghe Popescu,director

general al Direcţiei generale resurse umane din cadrul Ministerului Sănătăţii,

doamna dr.Beatrice Nimereanu, consilier – Direcţia generală de resurse umane –

Ministerul Sănătăţii, dl.dr.Radu Constantin, consilier la Direcţia de Integrare

Europeană- Ministerul Sănătăţii  şi dl.dr.Sorin Baciu, consilier Ministerul

Sănătăţii.

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

preşedintele comisiei  care supune la vot ordinea de zi.

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

1. Dezbaterea proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de

farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din

România  (PLX nr.262/2004) .

2. Dezbaterea proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de

asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea

Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România (PLX nr.263/2004) .

3. Diverse.

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

alinierea legislaţiei naţionale la normele Uniunii Europene în toate domeniile

economico-sociale reprezintă unul dintre angajamentele asumate de România în

vederea dobândirii statutului de stat membru al Uniunii Europene .

Importanţa rolului social atribuit farmacistului, mai arată domnia sa , a

impus ca formarea specialiştilor în domeniu şi exercitarea acestei profesii să fie

reglementate prin legi speciale. Astfel, Directivele sectoriale ale Consiliului

Europei nr.85/432 şi 85/443, cu modificările şi completările ulterioare,instituie

măsuri care facilitează libera circulaţie pe teritoriul Uniunii Europene a

farmaciştilor naţionali ai statelor membre, măsuri bazate pe o formare

profesională uniformă şi cu respectarea dreptului de stabilire.

În acest context, prezentul proiect de lege, care va înlocui Legea

nr.81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înfiinţarea, organizarea

şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România, cu modificările şi

completările ulterioare, transpune prevederile directivelor sus menţionate dând o

nouă dimensiune exercitării profesiei de farmacist, pe teritoriul României,

adaptată cerinţelor actuale.

Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Sănătăţii în colaborare cu

reprezentanţii Colegiului Farmaciştilor din România şi stabileşte, în principal:

- aria persoanelor care au drept de exercitare a profesiei de farmacist

în România, transpunând şi dispoziţiile art.11 din Regulamentul Consiliului

European nr.1612/1968 privind libera circulaţie a muncitorilor în interiorul

Uniunii Europene , precum şi dispoziţiile proiectului Directivei Consiliului

European nr.74/2001 cu referire la statutul rezidenţilor pe termen lung care

urmează a intra în vigoare până la finele anului în curs;

- domeniul de activitate al profesiei de farmacist ;

- condiţiile de exercitare a profesiei de farmacist de către naţionalii

statelor membre, prin armonizarea cu prevederile Directivei Consiliului

European nr.85/433, permiţând acestora libera circulaţie pe teritoriul României; 



3

- îmbunătăţirea organizării Colegiului Farmaciştilor din România ,

precum şi adaptarea la noile cerinţe a răspunderii disciplinare a membrilor săi.

În continuare, Comisia pentru sănătate şi familie trece la dezbaterea pe

articole.

Asupra titlului legii nu au fost observaţii fiind aprobat în unanimitate.

Asupra titlului Capitolului I şi al Secţiunii 1 nu au fost făcute

observaţii,fiind aprobate în unanimitate.

Articolele 1 – 9 din cadrul Secţiunii 1, au fost aprobate, în unanimitate, în

forma înaintată de către Senat.

Secţiunea a 2-a ( art.10 şi 11) au fost aprobate, în unanimitate, în forma

prezentată.

Secţiunea a 3-a ( art.12 – 14 ) au fost aprobate, în unanimitate , în forma

prezentată.

Titlul Capitolului II şi Secţiunea 1 din cadrul acestui capitol (art.15 şi 16 )

au fost aprobate, în unanimitate, în forma prezentată.

Secţiunea a 2-a ( art.17 – 23 ) a fost aprobată, în unanimitate, în forma

înaintată de către Senat.

De asemenea, titlul Capitolului III ”Organizarea şi funcţionarea

Colegiului Medicilor din România “ este aprobat, în unanimitate, în forma

prezentată.

La art.24 alin.(1), Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport a propus

adăugarea, în finalul textului, a sintagmei “împreună cu Ministerul Sănătăţii “.

Amendamentul este susţinut şi de către dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei care subliniază că politica sanitară este promovată  de

către Ministerul Sănătăţii şi, ca urmare, supravegherea exercitării profesiilor

medicale se exercită împreună cu Ministerul Sănătăţii .

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament .

Asupra alin.(2) al aceluiaşi articol nu au fost formulate amendamente,

fiind aprobat, în unanimitate, în forma prezentată.
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Art.24 astfel reformulat a fost aprobat, în unanimitate.

Art.25 nu a fost modificat şi a fost aprobat, în unanimitate, în forma

prezentată.

Titlul Secţiunii a 2-a a fost aprobat fără modificări.

La art.26 asupra lit.a) – d) nu au fost făcute observaţii fiind aprobate, în

unanimitate, în forma prezentată.

La lit.e) a aceluiaşi articol, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi

sport a propus următoarea reformulare:

“e) colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi

Cercetării la formarea, specializarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a

farmaciştilor;”

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

susţine acest amendament, la formarea, specializarea şi perfecţionarea pregătirii

profesionale a farmaciştilor, Colegiul Farmaciştilor din România trebuie să

colaboreze şi cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării .

Amendamentul este aprobat în unanimitate .

Asupra lit.f) şi g) ale aceluiaşi articol nu au fost formulate observaţii,

textele fiind aprobate în unanimitate.

La lit.h) a art.26, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a

propus următoarea reformulare:

“h) stabileşte, în funcţie de criteriile elaborate de către Consiliul Naţional

şi Ministerul Sănătăţii , capacitatea de contractare a farmaciilor aflate în

raporturi cu sistemul de asigurări sociale de sănătate;”

Acest amendament este susţinut şi de către dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei şi dl.dep.farm.Ion Burnei .

Amendamentul este aprobat în unanimitate .

Asupra lit.i) şi j) nu au fost formulate amendamente.
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La lit.k) a aceluiaşi articol, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi

sport a propus introducerea, la începutul textului, a sintagmei “împreună cu

Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării (…)”

Amendamentul este susţinut şi de către dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei şi aprobat, în unanimitate, de către comisie.

Asupra lit.l) – r) nu au fost formulate amendamente.

La lit.s) a aceluiaşi articol, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei a arătat că, Colegiul Farmaciştilor din România nu este în măsură să

participe, împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii

la stabilirea numărului anual de locuri în facultăţile de farmacie acreditate.

Domnia sa se pronunţă pentru eliminarea textului.

Aceeaşi opinie o exprimă şi dl.dep.farm.Ion Burnei care arată că nici

Colegiul Medicilor din România, nu dispune de astfel de atribuţii.

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

este necesară o prevedere care să asigure participarea Colegiului Farmaciştilor

din România la repartiţia reţelei farmaceutice în plan naţional. Astfel, domnia sa

propune ca textul lit.s) să se reformuleze după cum urmează:

“s) avizează, conform legii, structura reţelei farmaceutice la nivel

naţional.”

Amendamentul este aprobat în unanimitate.

Asupra art.27 şi 28 nu au fost formulate amendamente şi nici asupra

Secţiunii a 3-a ( art.29 – 31 ) acestea fiind aprobate în forma înaintată.

De asemenea, nu au fost formulate amendamente asupra Secţiunii a 4-a

( art.32 – 35 ) fiind aprobate în forma prezentată.

Secţiunea a 5-a ( art.36 – 60 ), Secţiunea a 6-a (art.61 – 70 ) şi Secţiunea

a 7-a (art.71 – 77 ) au fost aprobate în forma înaintată de către Senat.

Titlul Capitolului IV “Dispoziţii generale” şi art.78 – 84 au fost aprobate,

în unanimitate, în forma prezentată.
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Doamna dep.Iulia Pataki propune ca,după art.84, să se introducă un nou

text ca art.85 nou cu următorul cuprins:

“Art.85. – Farmacistul este obligat să încheie o asigurare de răspundere

civilă pentru greşeli în activitatea profesională.”

Amendamentul este susţinut şi de către doamna dep.dr.Daniela Bartoş .

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament.

În finalul dezbaterilor la acest punct al ordinii de zi  comisia a hotărât, în

unanimitate, să înainteze spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei

Deputaţilor proiectul de lege privind exercitarea profesiei de farmacist, precum

şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România, cu

amendamentele ce vor face obiectul raportului comisiei.

La punctul doi al ordinii de zi , Comisia pentru sănătate şi familie a luat în

discuţie proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a

profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor

Medicali şi Moaşelor din România.

În cadrul dezbaterilor generale, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei arată că prezentul proiect de lege care transpune prevederile Directivei

Consiliului Uniunii Europene nr.77/452 , cu modificările şi completările

ulterioare, referitoare la exerciţiul profesiei de asistent medical responsabil de

îngrijiri generale, precum şi prevederile Directivei Consiliului Uniunii Europene

nr.80/154, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la exerciţiul

profesiei de moaşe, constituie o noutate pentru legislaţia naţională din sectorul

de sănătate prin:

- introducerea titlului profesional de asistent medical generalist şi,

respectiv, a titlului profesional de moaşă, individualizând astfel cele două

profesii;

- definirea domeniului de activitate în concordanţă cu criteriile

europene;
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- listarea titlurilor oficiale de calificare în baza cărora se exercită cele

două profesii;

- formarea în profesia de asistent medical şi în profesia de moaşă prin

învăţământ universitar, permiţând acestor categorii de specialişti accesul la

studii postuniversitare, la cariera didactică universitară sau în domeniul

cercetării ştiinţifice;

- extinderea ariei persoanelor care pot exercita aceste profesii în

România şi la alte categorii de cetăţeni, precum cei ai unui stat membru al

Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori şi cei

asimilaţi acestora conform prevederilor Regulamentului Consiliului Uniunii

Europene nr.1612/1968 şi prevederilor proiectului Directivei Consiliului Uniunii

Europene  nr.74/2001;

- armonizarea condiţiilor de exercitare a celor două profesii la

cerinţele Uniunii Europene , stipulând caracterul liberal al acestora prin

asumarea responsabilităţii actului profesional îndeplinit ca şi posibilitatea de

exerciţiu în regim salarial sau independent;

- îmbunătăţirea organizării şi funcţionării Ordinului Asistenţilor

Medicali şi Moaşelor din România prin completarea atribuţiilor acestuia fapt  ce

conduce la creşterea rolului acestei organizaţii în controlul şi supravegherea

profesiilor amintite;

- completarea măsurilor deja adoptate de Ministerul Educaţiei şi

Cercetării cu privire la armonizarea curriculei de pregătire în aceste profesii.

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

reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii punctul de vedere asupra proiectului de

Lege privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă,

precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi

Moaşelor din România.

Dl.dr.Gheorghe Popescu arată că singura problemă este aceea a pregătirii

asistenţilor medicali. În prezent, există pregătire în şcoli sanitare postliceale şi
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colegii universitare medicale. În curând se va implementa şi învăţământul

superior medical de lungă durată în facultăţile de asistenţi medicali.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine  şi subliniază

că atât învăţământul postliceal şi cel universitar sunt forme de pregătire

profesională necesare şi se regăsesc în toate ţările europene, cu o curriculă

diferenţiată. Calitatea învăţământului medical postliceal şi universitar este

supervizată de Comisia Naţională de Acreditare, care are posibilitatea de a

închide acele instituţii de învăţământ care nu corespund. În România există

numeroase şcoli preuniversitare de prestigiu.

În opinia dl.dep.farm.Ion Burnei şcolile medicale postliceale sunt “şcoli

de şomeri”. Aceste şcoli s-au înmulţit în mod nejustificat şi nu asigură o calitate

corespunzătoare a personalului didactic.

Dl.dr.Gheorghe Popescu solicită cuvântul şi arată că şi în domeniul forţei

de muncă trebuie să existe concurenţă. Absolvenţii din aceste şcoli , care nu se

vor putea angaja, trebuie reorientaţi profesional.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi subliniază

că , înainte de 1990, numărul de absolvenţi era egal cu acela al locurilor de

muncă, dar acum situaţia s-a schimbat radical prin apariţia concurenţei pe piaţa

forţei de muncă. Acolo unde nivelul de pregătire este necorespunzător, Comisia

Naţională de Acreditare va desfiinţa aceste unităţi de învăţământ.

Dl.dep.farm.Ion Burnei se declară nemulţumit de modul în care Comisia

Naţională de Acreditare îşi îndeplineşte atribuţiile. Sub numele şi prestigiul unor

personalităţi se ascund şcoli care nu corespund din punct de vedere al cadrelor

didactice.

În replică, dl.dr.Gheorghe Popescu arată că majoritatea absolvenţilor de

şcoli postliceale medicale sunt bine pregătiţi. Şcolile înfiinţate de tip SRL

trebuie închise de către Comisia Naţională de Acreditare. Începând cu anul 1990

nu mai există repartiţie obligatorie.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi subliniază

că există unele cazuri izolate, în care activitatea de învăţământ este

necorespunzătoare şi  aceste cazuri trebuie  semnalate Comisiei Naţionale de

Acreditare.

Dl.dep.farm.Ion Burnei menţionează că, în prezent, asistenţii medicali nu

se mai angajează pe bază de concurs ci prin ocuparea temporară a unor posturi

vacante.

Dl.dr.Gheorghe Popescu solicită cuvântul şi subliniază că legea nu

permite angajarea decât pe bază de concurs.

Doamna dep.Constanţa Popa menţionează că, la art.24 din hotărârea de

Guvern care reglementează situaţia asistenţilor medicali, pregătirea practică se

desfăşoară în unităţile sanitare prevăzute de Ministerul Sănătăţii , atât pentru

sistemul de învăţământ public cât şi pentru cel privat. Ministerul Sănătăţii

desemnează unităţile sanitare în care se pot desfăşura activităţile practice.

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

dl.dep.farm.Ion Burnei  să semnaleze Ministerului Sănătăţii acele situaţii

concrete privind funcţionarea defectuoasă şi abuzivă a unor unităţi de

învăţământ medical postliceal.

În continuare, Comisia pentru sănătate şi familie a trecut la examinarea pe

articole a proiectului de lege.

Asupra titlului legii nu au fost formulate amendamente, fiind votat în

forma înaintată de Senat.

Asupra titlului Capitolului I şi a Secţiunii 1 nu au fost formulate

amendamente, de asemenea asupra art.1 – 4, textele votate, în unanimitate, în

forma înaintată.

La art.5 lit.a) – c) nu au fost formulate amendamente.

La lit.d) a art.5 dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

propune, pentru folosirea termenului corect, înlocuirea cuvântului “acreditaţi” cu

“abilitaţi”.
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Amendamentul a fost aprobat în unanimitate.

Asupra lit.e) – h),  ale aceluiaşi articol, nu au fost formulate

amendamente, textele fiind aprobate, în unanimitate, în forma prezentată.

De asemenea, asupra art.6 şi 7 din proiectul de lege nu au fost formulate

amendamente, fiind aprobate în forma prezentată.

La art.8 dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi doamna

dep.dr.Daniela Bartoş au propus următoarea reformulare:

“Art.8. - Controlul şi supravegherea exercitării profesiei de liberă practică

de către asistentul medical şi moaşă  se realizează de Ministerul Sănătăţii şi de

Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, denumite în continuare

autorităţi competente române.”

Asupra art.9 şi 10 nu au fost formulate amendamente, acestea fiind

aprobate, în unanimitate, în forma prezentată.

La art.11,dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , doamna

dep.Iulia Pataki şi doamna dep.dr.Daniela Bartoş au propus următoarea

reformulare:

“Art.11. – (1)  Asistenţii medicali şi moaşele îşi desfăşoară activitatea

conform pregătirii profesionale, în sistem public  şi/sau în sectorul privat,

precum şi în colaborare cu furnizorii de servicii de îngrijiri medicale. 

(2) Activitatea asistenţilor medicali şi a moaşelor se desfăşoară în cadrul

echipei medicale sau independent pentru îngrijiri medicale . Asistentul medical

şi moaşa recunosc rolul celorlalţi membri ai echipei medicale şi participă la

menţinerea relaţiilor amiabile în cadrul acesteia.

(3) Asistenţii medicali şi moaşele care întrunesc condiţiile prevăzute la

art. 1 şi sunt domiciliaţi în România îşi pot desfăşura activitatea şi ca titulari sau

asociaţi ai cabinetelor de practică independentă pentru îngrijri medicale .”

Asupra art.12 alin.(1) nu au fost formulate amendamente.

La art.12 alin.(2) , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a

propus să se elimine din finalul textului sintagma “ precum şi personal de
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cercetare  în instituţii de cercetare.” Acest amendament  a fost susţinut de

doamna dep.dr.Daniela Bartoş şi doamna dep.Iulia Pataki.

Amendamentul şi textul integral al art.12, astfel modificat, au fost votate

în unanimitate.

Asupra art.13 alin.(1) nu au fost formulate amendamente.

La alin.(2) al art.13, doamna dep.Iulia Pataki a propus ca, la finalul

textului, să se adauge teza : “În cazul exercitării profesiei de liberă practică

independentă, pentru îngrijiri medicale, asistentul medical şi moaşa sunt obligaţi

să încheie o asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea

profesională. “ Acest amendament a fost susţinut şi de către

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi doamna dep.dr.Ana Florea .

Amendamentul şi textul integral al art.13 astfel reformulat, au fost votate

în unanimitate.

Asupra art.14 alin.(1) nu au fost formulate amendamente.

La alin.(2) al art.14 dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a

propus ca după sintagma” se stabilesc de către” să se introducă sintagma

” Ministerul Sănătăţii şi …”. Ministerul Sănătăţii trebuie să dispună de astfel de

atribuţii.

Acest amendament a fost aprobat în unanimitate.

Asupra alin.(3) al art.14 nu au fost formulate amendamente, textul art.14,

astfel modificat,  fiind aprobat în unanimitate .

Art.15 –18 au rămas în forma înaintată de Senat.

La art.19 doamna dep.dr.Daniela Bartoş a propus să se introducă după

alin.(3) un nou text , ca alin.(4), cu următorul cuprins:

“(4) Planurile de învăţământ şi curricula de pregătire pentru formele de

învăţământ prevăzute la alin.(1) sunt diferenţiate.”

La art.20, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus să

se introducă un nou text ca alin.(1) cu următorul cuprins:
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“Art.20. – (1) În învăţământul postliceal sanitar se pot înscrie absolvenţii

de liceu cu certificat de absolvire sau diplomă de bacalaureat.”

Acest amendament este susţinut şi de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei .

Amendamentul este aprobat, în unanimitate, ca şi textul integral al art.20,

astfel reformulat.

 Asupra art.21 – 27 nu au fost formulate amendamente, textele fiind

aprobate în forma prezentată în proiectul de lege.

Asupra titlului Capitolului II nu au fost făcute observaţii fiind aprobate, în

unanimitate, în forma înaintată.

De asemenea, Secţiunea 1 (art.28 – 32 ), Secţiunea a 2-a ( art.33 –36 ) şi

Secţiunea a 3-a ( art.37 – 39 ) au fost aprobate în forma prezentată în proiectul

de lege.

Asupra titlului Capitolului III şi a Secţiunii 1 nu au fost făcute observaţii,

fiind aprobate în unanimitate în forma prezentată.

La art.40, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi doamna

dep.Iulia Pataki au propus ca alin.(1) şi (2) să se reformuleze după cum

urmează:

“Art.40. - (1) Ordinul Asistenţilor Medicali si Moaşelor din România se

organizează şi funcţionează ca organizaţia profesională a asistenţilor medicali si

a moaşelor, nonguvernamentală, de interes public, apolitică, nonprofit, având ca

obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării a profesiei de către

asistent medical cu liberă practică de îngrijiri medicale şi  moaşă.

(2) Ordinul Asistenţilor Medicali si Moaşelor din România are autonomie

instituţională .”

Alin.(3) şi (4) al art.40 au fost aprobate, în unanimitate, în forma

prezentată.

Art.41 şi titlul Secţiunii a 2-a au fost, de asemenea, aprobate, în

unanimitate, în forma prezentată.
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La art.42, alin.(1) comisia a aprobat, în unanimitate, în forma prezentată

textele de la  lit.a) – i).

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

Pataki au propus reformularea lit.j) şi l) după cum urmează:

“j) controlează si supraveghează împreună cu Ministerul Sănătăţii modul

de exercitare a profesiei de asistent medical şi de moaşă, indiferent de forma  şi

de unitatea sanitară în care se exercită ;

l) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea criteriilor şi

standardelor de dotare a cabinetelor de practică independentă pentru îngrijiri

medicale ;”

Asupra lit.k), m) – r) nu au fost formulate amendamente, textele fiind

votate, în unanimitate, în forma prezentată.

La alin.(2) al art.42, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi

doamna dep.dr.Daniela Bartoş au propus şi comisia a aprobat, în unanimitate,

ca textele de la lit.a) şi f) să se elimine.Aceste texte cuprind atribuţii de care

Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România nu poate dispune.

Textele de la lit.b) – e) au fost aprobate în forma prezentată.

Secţiunea a 3-a ( art.43 ) şi titlul Secţiunii a 4-a au fost aprobate, în

unanimitate, înforma prezentată.

La art.44, lit.a) – d) au fost aprobate în forma prezentată.

La lit.e) a aceluiaşi articol, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei a propus , pentru o exprimare corectă ca, după cuvântul “materiale” , să

se introducă cuvântul “facilităţi”.

La lit.f) a aceluiaşi articol, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei  a propus pentru o exprimare mai clară eliminarea, din debutul textului

a sintagmei “ de a solicita şi (…)”

Comisia a aprobat, în unanimitate, aceste amendamente.

Textele lit.g) –i) au fost aprobate în forma prezentată.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi doamna dep.Iulia

Pataki au propus ca, după lit.i) să se introducă un nou text, ca lit.j),cu următorul

cuprins:

“j) beneficiază de asistenţă medicală gratuită şi medicamente gratuite atât

personal cât şi pentru membrii lor de familie.”

Acest amendament a fost aprobat în unanimitate.

Textul, astfel amendat al art.44 a fost aprobat în unanimitate.

La art.45 alin.(1) dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

apropus eliminarea textelor de la lit.e) şi f) deoarece nu sunt de nivelul legii.

Amendamentul a fost aprobat în unanimitate.

Textele de la lit.a) – d) şi g) – k) au fost aprobate în forma prezentată.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus la alin.(2) al

aceluiaşi articol să se reformuleze după cum urmează:

“(2) În vederea creşterii gradului de pregătire profesională, asistenţii

medicali şi moaşele sunt obligaţi să efectueze  cursuri de pregătire şi alte forme

de educaţie  continuă creditate. La cumularea numărului de credite stabilit în

acest sens  de către Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România se

iau în calcul programele  şi alte activităţi.”

Amendamentul a fost aprobat, în unanimitate.

De asemenea, textul de la alin.(3) al art.45 a fost aprobat în unanimitate.

Astfel, art.45 reformulat a fost aprobat în unanimitate.

În continuare, comisia a aprobat Secţiunea a 5-a ( art.46 – 61 ) în forma

prezentată în proiectul de lege.

Titlul Capitolului IV şi art.62 au fost aprobate în forma prezentată.

La alin.(1) al art.63, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a

propus eliminarea din text a cuvântului “automat” deoarece recunoaşterea

diplomelor, certificatelor şi titlurilor trebuie să urmeze o procedură de

recunoaştere.

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament.
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Asupra alin.(2) şi (3) ale aceluiaşi articol nu au fost formulate

amendamente, acestea fiind aprobate în forma prezentată.

Textul integral al art.63, astfel reformulat, a fost aprobat în unanimitate.

Asupra art.64 - 70 nu au fost formulate amendamente, fiind aprobate în

unanimitate  în forma prezentată.

La Anexa 1 A nu au fost făcute amendamente, fiind aprobată în

unanimitate.

La Anexa 1B, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus

ca, după poziţia a doua, să se introducă un nou text, ca poziţia a treia, cu

următorul cuprins:

“Asistent medical     - diplomă de  licenţă            

 cu studii superioare    Ministerul Educaţiei şi Cercetării /

de lungă durată         Ministerul  Educaţiei, Cercetării şi Tineretului”

Acest amendament are în vedere punerea de acord cu prevederile cuprinse

în Legea nr.461/2000, modificată.

Acest amendament este susţinut şi de către dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei .

Comisia a aprobat, în unanimitate acest amendament precum şi textul

reformulat al Anexei 1B.

Anexa1 C şi Anexa 2 au fost aprobate în forma prezentată.

 În finalul acestor dezbateri, comisia a hotărât, în unanimitate, să supună

Plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi aprobare, proiectul de Lege

privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum

şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din

România, cu amendamentele aprobate de către comisie.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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