
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                        Nr. 28/ 182 / 6 mai  2004

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 4, 5  şi 6.05.2004

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

lucrările în ziua de 4.05.2004 între orele 15,00 – 18,00, în ziua de 5.05.2004

între orele 9,00 – 13,00  şi în ziua de 6.05.2004 între orele 9,00 – 12,00 având

următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de

medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România

(PLX nr.248/2004) în corelare cu :

2. Reexaminarea proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea art.9 din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic,

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România (PL

nr.553/2002) cu raportul nr.28/217/2.06.2002 depus.

3. Dezbaterea propunerii legislative privind amendamentul la art.9

alin.(4) din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic,

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România ,

pentru menţinerea în activitate a medicilor de familie stabiliţi în mediul rural de

cel puţin 5 ani şi după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere ( PL

nr.294/2003).

4. Diverse.
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Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei , supunând la vot ordinea de zi care a fost aprobată în

unanimitate.

La lucrări au participat, în calitate de invitaţi, persoane cu răspundere din

cadrul Ministerului Sănătăţii , specialişti în domeniul medical.

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

iniţiativele legislative supuse dezbaterii comisiei, la punctele unu, doi şi trei din

ordinea de zi , au un obiect comun de reglementare, respectiv exercitarea

profesiei de medic, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din

România .

În conformitate cu prevederile art.66 alin.(3) din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, la examinarea proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de

medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România,

s-au avut  în vedere proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.9

din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România (PL nr.553/2002)

şi propunerea legislativă privind amendamentul la art.9 alin.(4) din Legea

nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Colegiului Medicilor din România , pentru menţinerea în activitate

a medicilor de familie stabiliţi în mediul rural de cel puţin 5 ani şi după

împlinirea vârstei de pensionare, la cerere ( PL nr.294/2003).

În perspectiva dobândirii statutului de stat membru al Uniunii Europene ,

România şi-a asumat angajamentul de a-şi armoniza legislaţia naţională în toate

domeniile  de activitate la normele Uniunii Europene . În etapa actuală a

procesului de aderare, acesta constituie obiectivul prioritar, având ca rezultat

alinierea vieţii economico-sociale la standarele europene.

Importanţa rolului atribuit de către societate medicului , a impus ca

formarea şi exercitarea acestei profesii să fie reglementate prin legi speciale,
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care,  în Uniunea Europeană, se bazează pe principiile  Tratatului de constituire

cu privire la libera circulaţie a lucrătorilor  naţionali ai statelor membre.

În acest context, a mai subliniat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei prezentul proiect de lege, care va înlocui Legea nr.74/1995 privind

exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Colegiului Medicilor din România , cu modificările şi completările ulterioare,

transpune prevederile Directivei Consiliului Uniunii Europene nr.16/1993, cu

modificările şi completările ulterioare, dând o nouă dimensiune exerciţiului

profesiei de medic pe teritoriul României, adaptată cerinţelor actuale.

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , prin

prezentul proiect de lege se reglementează:

- categoriile de persoane care au drept de exercitare a profesiei de

medic 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 Directive

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 medic;

- condiţiile de exercitare a profesiei de medic de către naţionalii

statelor membre, atât în ceea ce priveşte dreptul de stabilire al acestora cât şi

libera prestare a serviciilor pe teritoriul României;

- îmbunătăţirea organizării Colegiului Medicilor din România ,

completarea atribuţiilor acestuia, precum şi adaptarea la noile cerinţe a

răspunderii disciplinare a membrilor săi, fapt ce conduce la creşterea rolului

acestei organizaţii în controlul şi supravegherea profesiei.

În urma dezbaterilor care au urmat asupra celor trei iniţiative legislative, a

rezultat o serie de amendamente care vizează, în principal,următoarele aspecte:

- medicii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene , ai unui

stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene ,
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stabiliţi în unul din aceste state, sunt exceptaţi de la obligativitatea înscrierii în

Colegiul Medicilor din România, în caz de prestare temporară de servicii

medicale de maxim 3 luni pe an; această dispoziţie face derogare de la

prevederile privind obligativitatea tuturor medicilor care exercită profesia de

medic, de a se înscrie în Colegiul Medicilor din România;

- având în vedere situaţia actuală cu care se confruntă sistemul

sanitar din România, exercitarea profesiei de medic se face pe baza autorizaţiei

de liberă practică, care se acordă de către Ministerul Sănătăţii , până la aderarea

României la Uniunea Europeană , după care această competenţă va trece în

responsabilitatea Colegiului Medicilor din România ;

- pentru a beneficia, în continuare, de experienţa şi înalta ţinută

profesională a unor personalităţi marcante a lumii medicale româneşti

(academicieni, profesori, conferenţiari universitari şi cercetători ştiinţifici),

aceste persoane vor putea deţine funcţii de director general sau director general

adjunct de spital clinic universitar şi institute de cercetare şi după împlinirea

vârstei de pensionare prevăzută de lege;

- medicii de familie stabiliţi în mediul rural vor avea dreptul să-şi

continue activitatea şi după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu avizul

anual al Ministerului Sănătăţii şi Colegiului Medicilor din România ; s-a avut în

vedere asigurarea accesibilităţii la serviciile medicale a locuitorilor din zonele

neacoperite cu medici de familie;

- Colegiul Medicilor din România participă, prin reprezentanţi

anume desemnaţi , numai la concursile organizate pentru ocuparea posturilor din

unităţile sanitare publice, nu şi la cele private; angajatorul privat are dreptul de

a-şi selecţiona personalul angajat ;

- membrii Colegiului Medicilor din România beneficiază de asistenţă

medicală gratuită, atât personal cât şi pentru membrii lor de familie; aceasta

reprezintă o măsură reparatorie în condiţiile în care de astfel de drepturi
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beneficiază şi alte categorii socio-profesionale ( magistraţi, poliţişti, militari,

angajaţii SNCFR, etc.);

- pentru simplificarea şi eficientizarea procedurilor de depunere şi

soluţionare a plângerilor împotriva unui medic, biroul consiliului colegiului

judeţean almedicilor , în raza căruia medicul îşi desfăşoară activitatea, dispune

trimiterea dosarului disciplinar la comisia de disciplină a colegiului;

- pentru a proteja atât interesele pacientului cât şi cele ale medicului,

medicul este obligat să încheie o asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în

activitatea medicală; această dispoziţie este armonizată cu practica europeană în

domeniul medical.

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

Plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege

privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea

Colegiului Medicilor din România, cu amendamentele aprobate de către

comisie.

La ultimul punct al ordinii de zi , Comisia pentru sănătate şi familie a luat

în discuţie şi alte probleme privind activitatea curentă.

Din numărul total al membrilor comisiei (16) a absentat motivat

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  (Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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