
  
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din data de 21.10.1998 

 
 
 
 

Comisia pentru sănătate  şi familie şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 21.10.1998 între orele 9,00 – 14,00, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Discuţii generale asupra proiectului  de Lege 
privind exercitarea profesiunii de asistent 
medical, înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Colegiului Asistenţilor Medicali 
din România. 

2. Discuţii generale asupra iniţiativei formulate 
de către Liga Asistenţilor de Farmacie din 
România  “Asocias – farm”  privind 
exercitarea profesiei de asistent de farmacie şi 
de organizare şi funcţionare a Ligii 
Asistenţilor de Farmacie din România. 
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3. Discuţii generale asupra propunerii legislative 
privind  Legea asigurărilor sociale pentru risc 
profesional. 

4. Diverse probleme privind activitatea comisiei. 
În deschiderea lucrărilor domnul dep.dr.Ion 

Berciu, preşedintele comisiei informează comisia că, la 
şedinţă participă ca invitaţi următorii: domnul 
conf.dr.Mircea Cinteză, preşedintele Colegiului 
Medicilor din România, domnul consilier juridic al 
Colegiului Medicilor din România av.Andrei 
Gherghinescu   şi doamna Elena Stănescu preşedinta 
Ordinului Asistenţilor Medicali din România, membră a 
Asociaţiei de Nursing din România. 

Punctul de vedere al Colegiului Medicilor din 
România asupra proiectului de Lege privind exercitarea 
profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Colegiului Asistenţilor Medicali din 
România, este că noile reglementări din domeniul sanitar 
protejază această profesie şi ca atare nu este necesară o 
altă organizaţie cu caracter de monopol asupra 
desfăşurării acestei activităţi.  Observaţiile asupra 
proiectului de lege se referă la gradul de autonomie, care 
vine în contradicţie cu alte prevederi  din proiect.  Se 
consideră că adoptarea acestui proiect de Lege impune 
reglementări şi pentru alte profesii medicale, cum ar fi 
infirmierele.  Prin acest proiect de Lege sunt promovate 
interesele unui grup profesional şi nu a beneficiarului.  
Autonomia asistenţilor medicali complică relaţiile de 
subordonare faţă de medici precum şi cele contractuale şi 
financiare faţă de Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate.  Din această poziţie,  principiul esenţial este 
acela că o lege organică nu trebuie să protejeze un corp 
profersional cu un grad mare de subordonare. 



Reprezentanta  Ordinului Asistenţilor Medicali 
din România şi a Asociaţie de Nursing din România, 
arată că proiectul de Lege nu cuprinde elemente 
esenţiale, cum ar fi conţinutul şi caracteristicile activităţii 
desfăşurate de asistentul medical, şi contribuţia sa la 
asigurarea calităţii îngrijirilor acordate populaţiei.  
Domnia sa consideră că este necesar să fie adoptat acest 
proiect de lege, într-o formă  modificată. 

În ceeace priveşte statutul Ordinului Asistenţilor 
Medicali din România, acesta nu trebuie să facă parte  
integrantă din  Legea exercitării profesiei de  asistent 
medical, urmând a fi elaborat sau recunoscut după 
publicarea Legii  exercitării profesiei de asistent medical 
în Monitorul Oficial. 

Membrii comisiei consideră că, esenţa actului 
medical este echipa medicală.  In acest sens, acest proiect 
de lege nu este necesar, şi care nu este în beneficiul 
pacienţilor.  Asistenţii medicali trebuie să se subordoneze 
strategiei actului medical.  Relaţia firească este pe de o 
parte medic – casa de asigurări de sănătate şi pe  de altă 
parte medic – ceilalţi participanţi la actul medical.  
Comisia nu este de acord cu înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Colegiului Asistenţilor Medicali din 
România şi consideră că responsabilităţile asistenţilor   
medicali sunt reglementate  H.G.379/1992, privind 
aprobarea principiilor de bază ale Statutului asistentului 
medical din România.  Ordinul Asistenţilor Medicali 
cuprinde toate asociaţiile profesionale ale asistenţilor 
medicali. 

În concluzie, comisia a hotărât amânarea 
dezbaterii proiectului de Lege privind exercitarea 
profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Colegiului Asistenţilor Medicali din 



România, până la emiterea hotărârii judecătoreşti 
definitive privind Statutul Ordinului Asistenţilor 
Medicali. 

În ceeace  priveşte iniţiativa formulată de Liga 
Asistenţilor de Farmacie din România privind exercitarea 
profesiei de asitent de farmacie şi de organizare şi 
funcţionare a Ligii Asistenţilor de Farmacie din 
România, comisia a hotărât că: 

- profesia de asistent de farmacie va fi înclusă 
în Legea profesiilor sanitare, în care nu se 
regăseşte; 

- cu privire la înfiinţarea Ligii Asistenţilor de 
Farmacie din România, comisia pentru 
sănătate şi familie consideră că un asemenea 
organism poate fi organizat, dobândind 
personalitate juridică în temeiul Legii nr. 
21/1924 pentru persoanele juridice (asociaţii, 
fundaţii) nefiind necesară adoptarea unei legi 
în acest sens. 

Referitor la punctul nr.3 al ordinei de zi, după 
citirea materialului, comisia a hotărât reintroducerea 
propunerii legislative privind Legea asigurărilor sociale 
pentru risc profesional, pe ordinea de zi a şedinţei de 
comisie din data de 28.10.1998. 

În închiderea lucrărilor au fost discutate şi alte 
probleme privind următoarele: 

- înaintarea către Ministerul Justiţiei a  
memoriului privind conflictul de interese de la 
Societatea  “Hercules SA” – Băile Herculane, 

- informarea comisiei asupra tematicii 
simpozionului  “Privatizarea în domeniul 
medical”  desfăşurat la Bucureşti în perioada 
19 – 21 oct.1998, 



- statutul absolvenţilor de medicină, promoţia 
1997. 

La lucrări nu s-au înregistrat absenţe ale 
membrilor comisiei. 

 
 
 
PREŞEDINTE, 
DEP.DR.ION BERCIU 


