
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                        Nr. 28/ 190 / 12  mai  2004

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 11  şi 12.05.2004

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

lucrările în ziua de 11.05.2004 între orele 14,00 – 18,00 şi în ziua de 12.05.2004

între orele 9,00 – 13,00 având 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.

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, reprezentanţi ai Ministerului

Sănătăţii .

La primul punct al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere proiectul de

Lege privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi

funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România.

Prezentul proiect de lege care transpune prevederile Directivelor

sectoriale ale Consiliului Europei nr.85/432 şi 85/443 cu modificările şi
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completările ulterioare, dă o nouă dimensiune exercitării profesiei de farmacist

pe teritoriul României.

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

proiectul de lege reglementează:

- 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; 

- îmbunătăţirea organizării Colegiului Farmaciştilor din România ,

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

În urma dezbaterilor care au urmat, a rezultat o serie de amendamente

care vizează, în principal, următoarele aspecte:

- având în vedere că Ministerul Sănătăţii este organismul superior

care face politica sanitară în România, se impune ca şi exercitarea profesiei de

farmacist să fie controlată şi supravegheată de către acesta împreună cu Colegiul

Farmaciştilor din România ;

- una din atribuţiile Colegiului Farmaciştilor din România este de a

colabora cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării la formarea,

specializarea şi pregătirea profesională a farmaciştilor. Completarea textului

privind atribuţiile Colegiului Farmaciştilor din România cu sintagma “Ministerul

Educaţiei şi Cercetării” decurge din necesitatea corelării cu Legea

învăţământului nr.84/1995 cu modificările şi completările ulterioare ;

- întrucât farmaciile aflate în raporturi contractuale cu casele de

asigurări sociale de sănătate trebuie să îndeplinească anumite condiţii prevăzute
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în ordinele comune ale Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate  , se impune ca Ministerul Sănătăţii împreună cu Colegiul Farmaciştilor

din România să stabilească capacitatea de contractare a acestora;

- referitor la atribuţia Colegiului Farmaciştilor din România privind

organizarea formelor de educaţie continuă şi de ridicare a gradului de

competenţă profesională, comisia a apreciat că Ministerul Sănătăţii şi Ministerul

Educaţiei şi Cercetării trebuie să participe la această activitate deoarece aceste

organisme fac politica de sănătate şi învăţământ în România ;

- un alt amendament se referă la competenţa Colegiului Farmaciştilor

din România de avizare, conform legii, a structurii reţelei farmaceutice la nivel

naţional. Acest amendament este necesar întrucât Colegiul Farmaciştilor din

România , ca organism superior profesional, trebuie să avizeze repartiţia

teritorială a farmaciilor ;

- având în vedere importanţa exercitării profesiei de farmacist şi cea

a protecţiei populaţiei comisia a hotărât ca farmacistul să fie obligat să încheie o

asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională.

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 farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea

Colegiului Farmaciştilor din România .

La punctul doi al ordinii de zi , comisia a procedat la 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 .

În cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană, România s-a

angajat să transpună Directivele Consiliului Uniunii Europene nr.77/452 şi

nr.80/154 cu modificările şi completările  ulterioare, care reglementează

formarea în profesia de asistent medical responsabil de îngrijiri generale şi în

profesia de moaşă, precum şi exerciţiul acestor profesii.
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În acest context , a mai subliniat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei proiectul de lege,  care constituie o noutate pentru legislaţia naţională

din sectorul de sănătate are ca scop prioritar îmbunătăţirea calităţii serviciilor de

sănătate oferite populaţiei, reglementează:

- definirea domeniului de activitate în concordanţă cu  criteriile

europene;

- 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 şi la cariera didactică universitară ;

- 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 urma dezbaterilor din comisie s-au desprins o serie de amendamente

care vizează, în principal,următoarele aspecte:
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- controlul şi supravegherea exercitării profesiei de liberă practică de

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

organismul superior care face politica sanitară din România,  şi Ordinul

Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România ;

- activitatea asistenţilor medicali şi moaşelor se desfăşoară atât în

cadrul echipei medicale cât şi independent pentru îngrijiri medicale. De

asemenea aceştia îşi pot desfăşura activitatea ca titulari sau asociaţi ai

cabinetelor de liberă practică independentă pentru îngrijiri medicale. Sintagma

“îngrijiri medicale” introdusă defineşte  clar sectorul în care se poate desfăşura,

ca independent, această activitate ;

- pentru rigoarea redactării s-au făcut o serie de amendamente de

formă şi s-au eliminat textele care nu au fost de nivelul legii sau nu sunt de

competenţa Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România ;

- pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, asigurarea

asistentului medical sau a moaşei la o societate de asigurare se face de către

angajator;

- pentru a proteja interesele pacienţilor, asistentul medical şi moaşa,

în cazul exercitării profesiei de practică independentă pentru îngrijiri medicale,

sunt obligaţi să încheie o  răspundere civilă pentru greşeli în activitatea

profesională;

- una din atribuţiile Ministerului Sănătăţii şi Ordinului Asistenţilor

Medicali şi Moaşelor din România este de verificare şi atestare a nivelului

profesional al asistentului medical şi moaşei. Motivaţia introducerii sintagmei

“Ministerul Sănătăţii “ decurge din însăşi atribuţiile Ministerului Sănătăţii în

domeniul de sănătate  ;

- referitor la formarea în profesia de asistent medical şi moaşă

licenţiaţi,  pentru evitarea confuziei, s-a hotărât ca planurile de învăţământ şi

curicula de pregătire să fie diferenţiate, în funcţie de durata de pregătire a

acestora , cu studii superioare de scurtă sau lungă durată;
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- totodată, pentru punerea de acord cu prevederile Legii

învăţământului nr.84/95 cu modificările şi completările ulterioare şi a

directivelor europene, comisia a hotărât ca în învăţământul postliceal să se poată

înscrie  atât absolvenţi cu diplomă de bacalaureat cât şi cu certificat de

absolvire;

- în ceea ce priveşte titlurile oficiale de calificare, comisia a hotărât

introducerea unui nou text care precizează că asistentul medical cu studii

superioare de lungă durată este absolvent de diplomă cu licenţă eliberată de

Ministerul Educaţiei şi Cercetării; 

- deoarece de astfel de drepturi beneficiază, în prezent, şi alte

categorii socio-profesionale, comisia a hotărât introducerea unui nou text cu

următorul cuprins: “asistenţii medicali şi moaşele  beneficiază de asistenţă

medicală gratuită şi medicamente gratuite, atât personal cât şi pentru membrii

lor de familie.”

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

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

privind exercitarea profesieii 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.

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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