
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din data de 

            17.02.1998 
 
 
 
La lucrările comisiei care s-au desfăşurat între orele 9,30 - 

14,00 sunt prezenţi 11 deputaţi ,  fiind absnţi motivat 4 deputaţi, după 
cum urmează: dr.Udrea Florian (independent), dr. Opriş Remus (Grupul 
Parlamentar al PNŢCD - Civic - Ecologist) , Raicu Romulus (Grupul 
Parlamentar al PUNR) şi Rădulescu Cristian (Grupul Parlamentar al 
USD-PD). 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.dr. Ion Berciu, 
preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu 11 voturi pentru, următoarea ordine de zi: 
1) Discutarea şi avizarea propunerii legislative privind 

exercitarea profesiei de asistent medical. 
2) Discutarea şi avizarea proiectului de Lege privind statutul 

profesiilor sanitare. 
3) Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
La punctul nr.1 al ordinei de zi dezbaterile asupra  propunerii 

legislative privind exercitarea profesiei de asistent medical s-au axat pe  
responsabilitatea pe care o au asistenţii medicali în cadrul actului 
medical, aceştia fiind executanţi şi nu factori de decizie.  Asistenţii 
medicali lucrează pe baza fişei postului.  S-a considerat că prin acest 
proiect se tinde ca profesia de asistent medical să fie autonomă. 

Comisia pentru sănătate şi familie a votat în unanimitate 
respingerea propunerii legislative privind exercitarea profesiei de asistent 
medical pentru următoarele motive: 

��acest proiect tinde să autonomizeze profesia de asitent 
medical, ceea ce nu corespunde cu atribuţiile şi 
caracteristicile ei reale; 

��asistentul medical este un tehnician care participă efectiv, 
sub îndrumarea medicului la îngrijirea bolnavilor; 

��propunerea   legislativă înscrie la art.7 activităţi care nu sunt 
specifice acestei profesii; 

��Colegiul   Asistenţilor Medicali  poate fi organizat în 
temeiul  Legii 21/1924 pentru persoane juridice; 



��propunerea legislativă conţine texte care au un caracter 
general, care nu reflectă în mod real atributele acestei 
profesiuni (cap.I - IV) 

La punctul nr.2 al ordinei de zi, comisia a hotărât ca la 
următoarea şedinţă să fie invitat dl.dr.Imbri Emilian - director al 
Departamentului Informaţii din Ministerul Sănătăţii, care să răspundă la 
următoarele întrebări: 

��care este statutul  nurselor, infirmierelor, a asistentelor 
medicale privind îngrijirea la domiciliu ? 

��care este modul de atestare a cadrelor medii sanitare ? 
��care este părerea  Ministerului Sănătăţii faţă de acest proiect 

de Lege ? 
  Acest proiect de lege nu este în acord cu Legea 74/1995 şi 

Legea 145/1997. 
La punctul nr.3 al ordinei de zi s-a discutat despre stadiul 

grevei generale declanşate de sindicatul SANITAS. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dep.dr.Ion Berciu 


