
 Comisia pentru sănătate şi familie   Bucureşti, 25.02.1998 
         Nr.69/XXXVI/8 
 
 
 

PROCES - VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua de 25.02.1998 

 
 
 

La lucrările comisiei,care s-au desfăşurat în ziua de 25.02.1998, între 
orele 900-1400,sunt prezenţi 10 deputaţi, fiind absenţi motivaţi 4 deputaţi, după cum 
urmează: dl.dep.dr.Baranyi Francisc (Grupul Parlamentar al UDMR), 
dl.dep.dr.Udrea Florian (independent), dl.dep.dr.Opriş Remus (Grupul Parlamentar al 
PNŢCD-Civic-Ecologist) şi dl.dep.dl.Rădulescu Cristian (Grupul Parlamentar al 
USD-PD). 

La lucrările comisiei participă ca invitat domnul dr.Imbri Emilian, 
director al Departamentului Relaţii Publice şi Protocol din Ministerul Sănătăţii. 

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

Comisia a adoptat cu 10 voturi pentru, următoarea ordine de zi: 
1.Discutare şi avizarea proiectului de Lege privind statutul profesiilor 

sanitare. 
2.Informarea săptămânală prezentată de dl.dr.Imbri Emilian, director al 

Departamentului Relaţii Publice şi Protocol din Ministerul Sănătăţii, asupra 
statutului asistenţilor medicali şi asupra propunerii de iniţiativă legislativă a 
Ministerului Sănătăţii privind cabinetele medicale. 

La punctul nr.1 al ordinei de zi comisia a analizat punctul de vedere al 
Ministerului Sănătăţii asupra proiectului de Lege privind statutul profesiilor sanitare. 

Ministerul Sănătăţii consideră că în acest moment proiectul de Lege 
poate fi retras, din următoarele motive: 

- în contextul Legii asigurărilor sociale de sănătate toate aceste categorii 
de personal devin angajaţii unităţii şi ai deţinătorului de contract cu Casa de 
asigurări; 

- reglementarea categoriilor profesionale care pot activa în domeniul 
medico-sanitar este legiferată. 
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Comisia a discutat cap.III (art.57,62,70,73-78) din Legea nr.3/1978,care 

cuprinde obligaţiile personalului sanitar; H.G.244/1997 privind normele de 
angajare,promovare,concursuri şi examene pentru personalul sanitar. 

Deasemenea a analizat Legea 145 /1997-art.36,38,39-privind acreditarea 
personalului sanitar.Comisia a solicitat Ministerului  Sănătăţii să trimită punctul de 
vedere oficial asupra respingerii acestui proiect de Lege. 

La punctul nr.2 al ordinei de zi, comisia a analizat punctul de vedere al 
Ministerului Sănătăţii asupra statutului asistentului medical. Domnul dr.Imbri 
Emilian arată că se impune aprobarea, printr-o hotărâre guvernamentală, a unor 
principii ce formează şi se constituie în Statutul Asistentului Medical din România. 
Aceste principii se referă la: poziţia socială a asistentului medical, conţinutul si 
caracteristicile profesiunii de asistent medical, rolul şi atribuţiile Ordinului 
Asistenţilor Medicali. 

Comisia a analizat şi propunerea de iniţiativă legislativă privind 
cabinetele medicale, material elaborat de Ministerul Sănătăţii şi trimis spre informare 
comisiei. Propunerea cuprinde acreditarea, organizarea, funcţionarea şi finanţarea 
cabinetelor medicale. Comisia a propus o serie de amendamente la această 
propunere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       PREŞEDINTE, 
       Dep.dr.Ion Berciu 
   


