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ANEXA I

AMENDAMENTE  ACCEPTATE  LA PROIECTUL DE LEGE PRIVIND REFORMA IN DOMENIUL SANATATII

TITLUL I
 SANATATEA PUBLICA

Nr.
crt.

Text din proiectul de lege Amendament propus Autor

1. Art.4 alin.(2) În sensul prevederilor
prezentului titlu, precum si al prevederilor din
cuprinsul acestei legi, prin ministere si institutii
cu retele sanitare proprii se inteleg autoritatile si
institutiile care au in subordine unitati sanitare,
altele decat Ministerul Sanatatii Publice,
respectiv Ministerul Apararii Nationale,
Ministerul Administratiei si Internelor,
Ministerul Justitiei, Ministerul Transporturilor,
Constructiilor si Turismului, Serviciul Roman
de Informatii, Serviciul de Informatii Externe,
si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

Art.4 alin.(2) În sensul prevederilor
prezentului titlu, precum si al prevederilor din
cuprinsul acestei legi, prin ministere si institutii
cu retele sanitare proprii se inteleg autoritatile si
institutiile care au in subordine unitati sanitare,
altele decat Ministerul Sanatatii Publice,
respectiv Ministerul Apararii Nationale,
Ministerul Administratiei si Internelor,
Ministerul Justitiei, Ministerul Transporturilor,
Constructiilor si Turismului, Serviciul Roman
de Informatii, Serviciul de Informatii Externe,
Serviciul de Telecomunicatii Speciale si
Academia Romana

Motivare: Academia Romana are in
administrare Spitalul Elias si Ambulatoriul
Olanesti

PNL- Camera Deputatilor
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TITLUL II

PROGRAMELE NATIONALE DE SANATATE

Nr. crt. Text din proiectul de lege Amendament propus Autor
1 Art. 46 alin. 1 lit.c) proiectarea programelor

nationale de sănătate in acord cu nevoile reale
ale populatiei;

Art. 46 alin. 1 lit. c fundamentarea programelor
pe nevoile populaţiei, evidenţiate din date
obiective;

PSD - Camera Deputatilor
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TITLUL III
ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ

Nr.
crt.

Text din proiectul de lege Amendament propus Autor

1. Art. 60 (l) reţeaua dispensarelor
santinela - cabinete de medicina de
familie care utilizează sisteme speciale
de înregistrare continua a episoadelor de
îngrijire la nivelul asistentei medicale
primare, pentru populaţiile deservite.

Art. 60 l) Cabinete santinelă – cabinete de
medicină de familie care utilizează sisteme
speciale de înregistrare a episoadelor de îngrijire
la nivelul asistenţei medicale primare, pentru
populaţiile deservite.

Motivare :Nu există dispensare ci cabinete de
medicină de familie
Nu există reţea – cabinetele fiind de sine
stătătoare şi orice cabinet poate opta pentru a
deveni cabinet santinelă
Înregistrarea datelor poate fi continuă sau
discontinuă în funcţie de necesităţi

PSD Camera Deputatilor
PSD  Senat

2. Art. 78 (2) Supravegherea
epidemiologica detaliata si colectarea de
date privind utilizarea serviciilor
medicale de către pacienţi, reprezintă un
serviciu distinct si se realizează prin
reţeaua dispensarelor santinela. Acestea
pot contracta servicii cu instituţiile
interesate.

Art. 78 (2) Supravegherea epidemiologica
detaliata si colectarea de date privind utilizarea
serviciilor medicale de către pacienţi, reprezintă
un serviciu distinct şi se realizează prin
cabinetele santinelă. Acestea pot contracta
servicii cu instituţiile interesate.
Motivare : nu exista retea de dispensare si
nici dispensare

PSD Camera Deputatilor
PSD  Senat
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TITLUL VII  SPITALELE

Nr.
Crt.

Text din proiectul de lege Amendament propus Autor

1. Art. 172 alin. (1) În intelesul prezentului titlu, termenii
si notiunile folosite au urmatoarea semnificatie:
i) secţiile clinice universitare - secţiile de spital în care
se desfăşoară activităţi de învăţământ
medical, cercetare ştiinţifică-medicală şi de educaţie
continuă. Pentru activitatea medicala, diagnostica si
terapeutica, personalul didactic este in subordinea
administraţiei spitalului, in conformitate cu prevederile
contractului de muncă ;

Art. 172 alin. (1)
i) secţiile clinice universitare - secţiile de spital în care
se desfăşoară activităţi de asistenta medicala,
învăţământ medical, cercetare ştiinţifică-medicală şi de
educaţie medicala (EMC) continuă. In aceste sectii este
incadrat cel puţin un cadru didactic universitar, prin
integrare clinica. Pentru activitatea medicala,
diagnostica si terapeutica, personalul didactic este in
subordinea administraţiei spitalului, in conformitate cu
prevederile contractului de muncă.
Motivare: Amendamentul a fost preluat deoarece in
sectiile clinice, pe langa activitatile prevăzute initial se
desfăşoară in primul rand activitate de asistenta
medicala si precizarea ca in aceste sectii este incadrat
cel puţin un cadru didactic, prin integrare clinica,
pentru a exista baza legala de a conferi unei sectii statut
de sectie clinica.

PNL-Camera
Deputatilor

2. Art. 174 alin. (3) Reorganizarea, restructurarea,
schimbarea sediului si a denumirilor pentru spitalele
publice se aproba  prin ordin al ministrului sănătăţii, la
propunerea conducerii spitalelor, cu avizul consiliului
judeţean sau al consiliului local, după caz, iar in cazul
unităţilor sanitare din subordinea ministerelor si a
instituţiilor cu reţea sanitara proprie, prin ordin sau
decizie a ministrului, respectiv a directorului instituţiei,
cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice. Structura
organizatorica a unităţilor sanitare din subordinea
ministerelor si instituţiilor cu reţea sanitara proprie se
stabileşte prin ordin al ministrului, respectiv prin

Art. 174 alin. (3)  Structura organizatorica,
reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a
denumirilor pentru spitalele publice se aproba  prin
ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea conducerii
spitalelor, prin autorităţile de sănătate publica, cu
avizul consiliului judeţean sau al consiliului local, după
caz. Structura organizatorica a unităţilor sanitare din
subordinea ministerelor si instituţiilor cu reţea sanitara
proprie se stabileşte prin ordin al ministrului, respectiv
prin decizie a conducatorului institutiei, cu avizul
Ministerului Sănătăţii Publice.
Motivare: Reorganizarea, restructurarea implica si

PNL - Camera
Deputatilor
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decizie a conducatorului institutiei, cu avizul
Ministerului Sănătăţii Publice.

aprobarea structurii organizatorice, iar aceasta se face
prin autoritatile de sanatate publica

3. Art. 174. (4) Spitalele private se înfiinţează sau se
desfiinţează cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice, in
condiţiile legii. Reorganizarea, restructurarea si
schimbarea sediului si a denumirilor pentru spitalele
private se fac cu avizul Ministerul Sănătăţii Publice, în
condiţiile legii.

Art. 174. ( 4) Spitalele private se înfiinţează sau se
desfiinţează cu avizul Ministerului Sănătăţii
Publice, in condiţiile legii. Structura
organizatorica, reorganizarea, restructurarea si
schimbarea sediului si a denumirilor pentru
spitalele private se fac cu avizul Ministerul
Sănătăţii Publice, în condiţiile legii.
Motivare: Reformularea  respecta forma prezentata
anterior.

PNL Camera
Deputatilor

4. Art.174 Completarea art.174 cu un nu alineat, alin.(6):
(6) Se asimileaza spitalelor private si unităţile sanitare
private infiintate in cadrul unor organizatii non-
guvernamentale sau al unor societati comerciale, care
acorda servicii medicale spitaliceasti.
Motivare : Propunerea rezida din posibilitatea
infiintarii unor asezaminte de tip spitale private in cazul
unr organizatoo non guvernamentale. In practica de
pana acum au existat asemenea situatii

PNL-Camera
Deputatilor

5. Art. 180 alin. (1) Funcţia de manager de spital este
incompatibilă cu :

Art.180 alin. (1) Funcţia de manager persoana fizica
este incompatibilă cu :

Motivare: Eliminarea discriminarilor dintre
incompatibilitatile si conflictul de interese prevăzute
pentru managerul persoana fizica si managerul
persoana jurdica

PNL- Camera
Deputatilor

6. Art. 180 alin. (1) lit. a)
a) exercitarea oricăror alte  funcţii salarizate sau/si
indemnizate inclusiv in cadrul unei autorităţi executive,
legislative ori judecătoreşti ;

Art. 180 alin. (1) lit. a)
a) exercitarea oricăror alte  funcţii salarizate,
nesalarizate sau/si indemnizate inclusiv in cadrul unei
autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti.

Motivare: Eliminarea posibilitatii ca managerul
persoana fizica sa poata desfasura alte activitati.

PNL Camera
Deputatilor
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7. Art. 180 alin. (1) lit. b)
b) exercitarea oricărui alt mandat sau oricărei alte
funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate;

Art. 180 alin. (1) lit. b)  exercitarea oricărei activitati
sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele
neremunerate;

Motivare: Propunem eliminarea de la lit.b) a sintagmei
„oricărui alt mandat” pentru motivul că este
inacceptabil să i se interzică unui director de spital să
facă parte din structuri private: asociaţii de locatari,
asociaţii ale părinţilor, fundaţii cu rol caritabil,
asociaţii, chiar ale directorilor de spitale legea
permiţând acest lucru, etc. şi pe cale de consecinţă să
ocupe anumite funcţii în aceste structuri. Precizăm că
orice persoană care face parte din aceste structuri
atunci când este aleasă într-o funcţie de conducere de la
nivelul asociaţiei ea este în executarea unui mandat.

PNL Camera
Deputatilor

8. Art. 180 alin. (1) lit. c)
c) exercitarea unui mandat sau a unei funcţii de
membru in structurile de conducere ale unei alte unităţi
spitaliceşti;

Art. 180 alin. (1) lit. c) exercitarea unei
activitati sau a unei funcţii de membru in structurile de
conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti.

PNL Camera
Deputatilor

9. Art. 180 alin. (1) lit. d) exercitarea oricărei funcţii in
cadrul Colegiului Medicilor din România, Colegiului
Medicilor Dentişti din România, Colegiului
Farmaciştilor din România, Ordinului Asistenţilor
Medicali si Moaselor din Romania, sau al filialelor
locale  ale acestora

Art. 180 alin. (1) lit. d)  Se elimina. PNL –Camera
Deputatilor
PSD Camera
Deputatilor
PSD Senat
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10. Art. 180 alin.. (2) Constituie conflict de interese
deţinerea, de către persoana in cauza, de părţi sociale,
acţiuni sau interese, la societăţi comerciale sau
organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii
comerciale cu spitalul la care persoana in cauza
exercita sau intenţionează sa exercite funcţia de
manager. Dispoziţia de mai sus se aplica si in cazurile
in care astfel de parţi sociale, acţiuni sau interese sunt
deţinute de către rudele sau afinii pana la gradul IV,
inclusiv, ale persoanei in cauza.

 Art. 180 alin.. (2) Constituie conflict de interse
detinerea, de catre manager persoana fizica, manager
persoana juridica ori reprezentant al persoanei juridice
de părţi sociale, acţiuni sau interese, la societăţi
comerciale sau organizaţii nonguvernamentale care
stabilesc relaţii comerciale cu spitalul la care persoana
in cauza exercita sau intenţionează sa exercite funcţia
de manager. Dispoziţia de mai sus se aplica si in
cazurile in care astfel de parţi sociale, acţiuni sau
interese sunt deţinute de către rudele sau afinii pana la
gradul IV, inclusiv, ale persoanei in cauza.

Motivare : Eliminarea discriminarilor dintre
managerul persoana fizica si managerul persoana
juridica sau reprezentantul acestuia in stabilirea
conflictului de interese.

PNL - Camera
Deputatilor

11. Art. 182 alin. (1)
 d) propune structura organizatorică, reorganizarea,
schimbarea sediului si a denumirii unităţii, in vederea
aprobării de către Ministerul Sănătăţii Publice sau dupa
caz de catre ministerele si institutiile cu retea sanitara
proprie,

Art. 182 alin.  (1)
 d)  propune structura organizatorică, reorganizarea,
schimbarea sediului si a denumirii unităţii, in vederea
aprobării de către Ministerul Sănătăţii Publice sau dupa
caz de către ministerele care au spitale în subordine ori
administrare, sau reţea sanitară proprie .

PSD- Camera
Deputatilor

12. Art. 183 alin. (5) Dispoziţiile art.180 referitoare la
incompatibilităţi, conflicte de interese se aplica si
membrilor comitetului director.

(5) – se elimina PC- Senat

13. Art. 184 alin. (5) Calitatea de sef de secţie este
incompatibila cu exercitarea oricărei alte funcţii
publice sau private, cu excepţia celei de cadru didactic
universitar.

Art. 184 alin.  (5) Calitatea de sef de secţie este
compatibila cu functia de cadru didactic universitar.

Motivare : In cadrul spitalelor, prezenta lege
reglementeaza si desfasurarea de activitate de
invatamant medical, iar sefului sectiei trebuie sa fie
cadru didiactic universitar de predare cu titlul cel mai
mare.

 PNL-Camera
Deputatilor

14. Art. 184 Art. 184 se propune un alin. Nou, iar actualul (11)
va deveni (12) :

PNL - Camera
Deputatilor
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(11) In spitalele clinice profesorii universitari pot
ocupa functia de sef de sectie pana la vârsta de 70 de
ani, cu avizul Colegiului Medicilor din România si
aprobarea ministrului sănătăţii publice”.

Motivare : pentru corelare cu dispozitiile Titlului care
reglementeaza exercitarea profesiei de medic.

15. Art. 184  alin. (11) Dispoziţiile art.180 alin.(1), lit. a)-
c) si lit. e) referitoare la incompatibilităţi, conflicte de
interese si sancţiunea rezilierii contractului de
administrare se aplică si şefilor de secţie, laborator sau
serviciu al spitalelor publice.

Art. 184 alin. (11) Dispozitiile art. 180, alin.(1), lit b)
c) si e), referitoare la incompatibilitati, conflicte
de interese si sanctiunea rezilierii contractului de
administrare se aplica si sefilor de sectie, laborator sau
serviciu din spitalele publice.

Motivare: sefii de sectie, laborator sau serviciu pot
exercita si alte functii salarizate sau/si indemnizate,
care nu atrag incompatibilitatea cu functia de
conducere

PNL –Camera
Deputatilor

16. Art. 185 alin. (1) In cadrul spitalelor publice
funcţionează un consiliu etic si un consiliu medical.

Art. 185 alin. (1) In cadrul spitalelor publice
functioneaza un consiliu etic, un consiliu medical si  un
consiliu stiintific, pentru spitalele clinice si institutele si
centrele medicale clinice. Directorul medical este
presedintele consiliului medical. Directorul stiintific
este presedintele consiliului stiintific.

Motivare: Este necesar ca in spitalele in care se
desfasoara activitate de invatamant medical  si
activitate de cercetare stiintifica sa existe si un consiliu
medical si un consiliu stiintific. Presedintii celor doua
consilii sunt directorul medical si directorul stiintific.

PC- Senat

17. Art. 186 alin. (1) In cadrul spitalului public
funcţionează un consiliu consultativ, care are rolul de a
dezbate principalele probleme de strategie si de
organizare si functionare a spitalului.

Art. 186 alin. (1) In cadrul spitalului public
functioneaza un consiliu consultativ, care are rolul de a
dezbate principalele probleme de strategie si de
organizare si functionare a spitalului si de a face
recomandari managerilor spitalului in urma
dezbaterilor.”

PD-Senat
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Motivare: Pentru a exercita o finalitate practica a
dezbaterilor consultative.

18. Art. 186 alin. (4) Membrii consiliului consultativ al
spitalului public se numesc prin ordin al ministrului
sănătăţii publice. O persoană nu poate fi membru decât
într-un singur consiliu consultativ al unui spital public.

Art. 186 alin. (4) Membrii consiliului consultativ al
spitalului public se numesc prin ordin al ministrului
sanatatii publice, dupa nominalizarea acestora de catre
institutiile enumerate la art.186, lit.a,b,c,e). O persoana
nu poate fi membru decat intr-un singur consiliu
consultativ al unui spital public.

Motivare: Pentru acuratea  textului.

PD- Senat

19. Art. 196 În cazul unor activităţi medicale pentru care
unitatea spitalicească nu are specialişti competenţi în
astfel de activităţi sau manopere medicale, se poate
încheia un contract privind furnizarea unor astfel de
servicii medicale cu un cabinet medical specializat ori
cu o altă unitate medicală publică sau privată
acreditată. Unităţile spitaliceşti pot încheia contracte
privind furnizarea de servicii auxiliare necesare
funcţionării spitalului.

Art. 196 In cazul unor activitati medicale sau
farmaceutice pentru care unitatea spitalicească nu are
specialişti competenţi în astfel de activităţi sau
manopere medicale, se poate încheia un contract
privind furnizarea unor astfel de servicii medicale sau
farmaceutice cu un cabinet medical specializat,
respectiv furnizor de servicii farmaceutice ori cu o altă
unitate medicală publică sau privată acreditată.
Unităţile spitaliceşti pot încheia contracte privind
furnizarea de servicii auxiliare necesare funcţionării
spitalului.

Motivare: O patrime din spitalele existente nu au
farmacii acreditate sau nu au personal farmaceutic
pentru a opera farmaciile de spital.

PNL –Camera
Deputatilor
PNL Senat
Pd Camera
Deputatilor
Senator PD Dan
Gabriel Popa

20. Art. 206 Numirea managerilor se va face in termen de
90 de zile de la data intrării in vigoare a prezentului
titlu.

Art. 206 Numirea managerilor selectati prin concurs,
se  va face in termen de maxim 90 de zile de la data
intrarii in vigoare a prezentului titlu.”

Motivare: Pentru corelare cu alte articole din lege.

PD- Senat
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TITLUL VIII
ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE

TITLUL VIII
ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE

Nr.
crt.

Text din proiectul de lege Amendament propus Autor

1. ART.209 alin. (3) Gestionarea fondului se
face, în condiţiile legii, CNAS, şi, respectiv,
prin casele de asigurări sociale de sănătate
judeţene şi a municipiului Bucureşti,
denumite în continuare case de asigurări.
Gestionarea fondului se realizează şi prin
Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării
Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi
Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor
de Sănătate a Ministerului Tarnsporturilor
Construcţiilor şi Turismului până la
reorganizarea acestora.

ART.209 alin. (3) se modifica si va avea
urmatorul cuprins :
(3) Gestionarea fondului se face, în condiţiile
legii, prin CNAS, şi, respectiv, prin casele de
asigurări sociale de sănătate judeţene şi a
municipiului Bucureşti, denumite în continuare
case de asigurări. Gestionarea fondului se
realizează şi prin Casa Asigurărilor de Sănătate
a Apărării Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale
şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor
de Sănătate a Ministerului Tarnsporturilor
Construcţiilor şi Turismului până la
reorganizarea acestora

Motivatie: acuratetea textului

PSD – Senat
PSD – Camera Deputatilor

2. ART. 218 alin. (3) Asiguratii prevazuti in
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare, cu modificările şi completările
ulterioare si Legea nr. 360/2002  privind
Statutul poliţistului beneficiaza de asistenta
medicala gratuita, respectiv servicii medicale,
medicamente si dispozitive medicale, în
conditţile plăţii contribuţiei de asigurari
sociale de sanatate.

ART. 218 alin. (3) Asiguraţii prevăzuţi in
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare, cu modificările şi completările
ulterioare si Legea nr. 360/2002  privind
Statutul poliţistului beneficiază de asistenta
medicala gratuita, respectiv servicii medicale,
medicamente si dispozitive medicale,
suportată din Fond, în condiţiile
Contractului – cadru şi din bugetele
ministerelor şi instituţiilor respective, în
condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări sociale

PD - Camera Depurtatilor
Neculai Apostol –
Independent
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de sănătate

Motivatie: pentru stabilirea expresă a
obligativităţii persoanelor prevăzute în aceste
legi de plată a contribuţiei la Fond, precum şi
sursele suportării contravalorii acestor servicii,
având în vedere numărul mare de procese aflate
pe rolul instanţelor judecătoreşti şi soluţiile
diferite cu privire la plata contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate

3. ART. 218 alin. (4) Persoanele cu statut de
demnitar, precum si personalitatile
internationale cu statut similar primesc
asistenta medicala de specialitate in unităţi
sanitare nominalizate prin Ordin al ministrului
sănătăţii publice.

ART. 218 alin. (4) Personalitatile internationale
cu statut de demnitar primesc asistenta medicala
de specialitate in unităţi sanitare nominalizate
prin Ordin al ministrului sănătăţii publice.

Motivare: Dacă lucrurile sunt în regulă cu
privire la personalităţile internaţionale, în ceea
ce priveşte demnitarii, stabilirea unor anumite
unităţi pentru această categorie de cetăţeni, şi
demnitarii sunt tot cetăţeni ai acestei ţări, apare
ca fiind un privilegiu faţă de ceilalţi cetăţeni. O
discriminare ce nu poate fi tradusă ca fiind
pozitivă.

PNL – Senat
PSD – Senat
PSD - Camera Deputatilor

4. Art. 237, alin (1)

 i) transplantul de organe şi ţesuturi, cu
excepţia cazurilor prevăzute în contractul-
cadru;

La art. 237, alin (1) lit. i) se modifica si va
avea urmatorul cuprins :
 i) transplantul de organe şi ţesuturi, cu excepţia
cazurilor prevăzute în Programul Naţional,
aprobat de Agenţia Naţională de Transplant şi
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Partidului Conservator Senat

5. ART. 252 alin. (1) Plata furnizorilor de
servicii medicale poate fi:
f) prin preţ de referinţă prevăzut în lista de
materiale sanitare şi de dispozitive medicale
sau, după caz, prin sumă de închiriere pentru
cele acordate pentru o perioadă determinată.

ART. 252 alin.(1) Plata furnizorilor de servicii
medicale poate fi:
f) prin preţ de referinţă pentru unele servicii
medicale sau prin preţ de referinţă prevăzut în
lista de materiale sanitare şi de dispozitive
medicale, sau, după caz, prin sumă de
închiriere pentru cele acordate pentru o

PD - Camera Deputatilor
Neculai Apostol –
Independent



12

perioadă determinată.

Motivare: Pentru concordanţa textului cu art.
210 alin. (1) lit. i)

6. ART. 253 Decontarea serviciilor medicale, a
medicamentelor şi dispozitivelor medicale se
face în baza contractelor încheiate între casele
de asigurări şi furnizorii de servicii medicale,
indiferent de casa de asigurări la care s-a virat
contribuţia asiguratului, pe baza documentelor
justificative stabilite prin contractul-cadru.

ART. 253 Decontarea serviciilor medicale, a
medicamentelor şi dispozitivelor medicale se
face în baza contractelor încheiate între casele
de asigurări şi furnizorii de servicii medicale,
indiferent de casa de asigurări unde este luat în
evidenţă asiguratul, pe baza documentelor
justificative stabilite prin contractul-cadru.

Motivare: Deoarece contribuţia de asigurări de
sănătate se colectează şi de Autoritatea
Nationala de Administrare Fiscala

PD - Camera Deputatilor
Neculai Apostol –
Independent

7. ART. 257 alin. (2)
e) veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor,
veniturilor din dividende şi dobânzi şi altor
venituri care se supun impozitului pe venit
numai în cazul în care nu realizează venituri
de natura celor prevăzute la lit. a) - d), dar nu
mai puţin de un salariu de bază minim brut pe
ţară, lunar.

ART. 257 alin. (2) lit. e) se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
e) veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor,
veniturilor din dividende şi dobânzi, veniturilor
din drepturi de proprietate intelectuala
realizate in mod individual si/sau intr-o forma
de asociere şi altor venituri care se supun
impozitului pe venit numai în cazul în care nu
realizează venituri de natura celor prevăzute la
lit. a) - d), dar nu mai puţin de un salariu de
bază minim brut pe ţară, lunar.

Motivare:  Pentru a evita dubla impunere

PNL - Camera Deputatilor

8. Art. 257 alin. (5) lit. b)   
b) trimestrial, pentru cele prevăzute la alin.
(2) lit. b) şi c) şi la alin. (4);

Art. 257 alin. 5 lit. b) se modifica si va avea
urmatorul continut:
b) trimestrial, pentru cele prevăzute la alin. (2)
lit. b) şi la alin. (4);

Motivaţie: - producţia vegetală şi silvică se
recoltează odată pe an.

UDMR – Camera
Deputatilor

9. Art. 257 alin. (5) lit. c)   Art. 257 alin. 5 lit. c) se modifica si va avea UDMR – Camera
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c) anual, pentru cele prevăzute la alin.(2) lit. e urmatorul continut:
c) anual, pentru cele prevăzute la alin. (2) lit. c)
şi lit. e).

Motivaţie: - producţia vegetală şi silvică se
recoltează odată pe an.

Deputatilor

10. ART. 271 alin. (1) lit. j)
 j) să organizeze licitaţii în vederea
contractării unor servicii din pachetul de
servicii, pe baza prevederilor contractului-
cadru;

ART. 271 alin. (1) lit. j) se modifica si va avea
urmatorul continut :
j) pot să organizeze licitaţii în vederea
contractării unor servicii din pachetul de
servicii, pe baza prevederilor contractului-
cadru;

PD - Camera Depurtatilor
Neculai Apostol –
Independent

11. ART. 285 alin. (1) Personalul CNAS şi al
caselor de asigurări este constituit din
funcţionari publici şi personal contractual, în
condiţiile legii şi nu pot desfăşura activităţi la
furnizorii de servicii medicale,
cu excepţia persoanelor prevăzute la Titlul
XII si XIV.

ART. 285 alin (1) Personalul CNAS şi al
caselor de asigurări este constituit din
funcţionari publici şi personal contractual, în
condiţiile legii şi nu pot desfăşura activităţi la
furnizorii de servicii medicale.

Motivatie: Derogarea privind exercitarea
profesiei de baza in afara programului de lucru
ar trebui sa poata fi efectuata exclusive in regim
privat.Dreptul de a lucra in unitati medicale
aflate in relatie contractuala cu CNAS este
incorecta si genereaza abuz in conditiile in care
programul acestora se suprapune peste
programul Caselor de asigurari

PNL - Camera Deputatilor

12. ART. 290 alin. (2) Criteriile privind
acordarea serviciilor medicale pentru asiguraţi
se elaborează de către serviciul medical al
CNAS împreună cu CMR şi CMDR, se
actualizează ori de câte ori este nevoie şi se
prevăd în clauzele contractelor de furnizare de
servicii.

ART. 290 alin. (2) Se elimină

Motivare: Deoarece la art. 239 alin. (1) se
prevăd autorităţile care elaborează aceste
criterii

PD - Camera Depurtatilor
Neculai Apostol –
Independent

13. ART. 298
(1) CNAS împreună cu Ministerul Sănătăţii
Publice, CMR, CMDR, CFR şi OAMMR

ART. 298  alin. (1)  se modifica si va avea
urmatorul cuprins :
(1) Litigiile dintre furnizorii de servicii
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organizează Comisia centrală de arbitraj care
soluţionează litigiile dintre furnizorii de
servicii medicale şi casele de asigurări.

medicale sau farmaceutice si casele de asigurari
sociale de sanatate pot fi solutionate, la
solicitarea uneia dintre parti, pe calea
arbitrajului in conditiile si procedurile dreptului
comun.

14. ART. 298
(2) Comisia centrală de arbitraj este formată
din 5 arbitri, dintre care doi delegaţi numiţi de
către CNAS, unul de Ministerul Sănătăţii
Publice şi doi delegaţi numiţi de CMR,
CMDR, CFR şi OAMMR după caz, în funcţie
de natura litigiului şi în condiţiile prevăzute
de Regulamentul de activitate al arbitrilor.
    

 ART. 298  alin. (2)  se modifica si va avea
urmatorul cuprins :
 (2) Comisia de arbitraj este formata din cate un
arbitru desemnat de fiecare parte si unul
desemnat de consiliul de conducere al Comisiei
de arbitraj.

Motivatie: Comisia de arbitraj organizata la
nivelul CNAS si in care participa  membri ai
CFR, CMR, etc. contravine principiilor de drept
enuntate in Codul de procedura civila cu
referire la arbitraj si regulile acestuia:
impartialitatea arbitrilor, celeritatea judecarii
cauzei.

PNL - Camera Deputatilor

15. ART. 298
(3) Preşedintele Comisiei centrale de arbitraj
va fi un arbitru acceptat de părţi

ART. 298 alin. (3) se modifica si va avea
urmatorul cuprins :
(3) In vederea asigurarii activitatii de arbitraj,
pe langa CNAS se infiinteaza si functioneaza
Comisia de arbitraj. Comisia nu are
personalitate juridica.

PNL - Camera Deputatilor

16. ART. 298 ART. 298 se introduce un nou alineat cu
urmatorul continut :
(4) Organizarea si functionarea Comisiei de
arbitraj  se stabilesc prin ordin comun al MSP,
MJ si CNAS. Comisia este condusa de un
consiliu de conducere format din reprezentanti
ai MSP, CNAS, CMR, CFR, CMDR.

PNL - Camera Deputatilor

17. ART. 299 (1) Arbitrii pot fi medici, jurişti sau
economişti, acreditaţi şi înregistraţi de
Ministerul Sănătăţii Publice.
(2) Regulamentul de activitate al arbitrilor se

ART. 299 se modifica si va avea urmatorul
cuprins :
(1)Arbitrii sint desemnati de catre parti,
respectiv de catre consiliul de conducere al

PNL - Camera Deputatilor
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elaborează de către CNAS şi Ministerul
Sănătăţii Publice împreună cu CMR, CMDR,
CFR şi OAMMR, şi se avizează de către
Ministerul Justiţiei.
(3) Pe lângă Comisia centrală de arbitraj
funcţionează un secretariat tehnic format din
4 persoane, care va fi asigurat de CNAS.
(4) Pentru activităţile desfăşurate în cadrul
Comisiei centrale de arbitraj, arbitrii şi
membrii secretariatului tehnic beneficiază de
indemnizaţie de şedinţă. Indemnizaţia de
şedinţă pentru arbitri este de 15%, iar pentru
membrii secretariatului tehnic este de 10%
din indemnizaţia preşedintelui CNAS.
(5) Totalul sumelor cuvenite lunar arbitrilor
sau persoanelor din cadrul secretariatului
tehnic nu poate depăşi 30%, respectiv 20%
din indemnizaţia preşedintelui CNAS.
 (6)Cheltuielile reprezentând indemnizaţiile
de şedinţă pentru arbitri, precum şi pentru
membrii secretariatului tehnic se suportă din
sumele alocate pentru administrare a fondului.
(7) Celelalte cheltuieli rezultate din activitatea
Comisiei Centrale de Arbitraj se suportă de
către părţile aflate în litigiu, potrivit
Regulamentului de activitate al arbitrilor.

comisiei de arbitraj, dintr-o lista de arbitri
atestati  de Ministerul Justitiei, pe baza unui
examen desfasurat in conditiile si potrivit
procedurilor stabilite printr-un regulament
aprobat prin ordinul ministrului justitiei si
inregistrat la Comisia de arbitraj
(2) Pot fi arbitri persoanele care au studii
medicale, economice ori studii juridice,
indeplinesc si celelalte conditii legale privind
dobandirea calitatii de arbitru si nu sunt angajati
ai niciuneia dintre partile aflate in litigiu ori ai
institutiilor care au desemnat reprezentanti in
Consiliul de conducere al Comisiei.
(3) Pentru activitatile desfasurate in cadrul
Comisiei de arbitraj, arbitrii beneficiaza de o
indemnizatie de sedinta. Indemnizatia de
sedinta pentru arbitri este de 15%, iar pentru
membrii secretariatului tehnic este de 10% din
indemnizatia presedintelui CNAS
(4) Cheltuielile reprezentand indemnizatiile de
sedinta pentru arbitri precum si pentru membrii
secretariatului tehnic se suporta din sumele
alocate pentru administrarea fondului.
(5) Celelalte cheltuieli rezultate din activitatea
comisiei centrale de arbitraj se suporta de catre
partile aflate in litigiu, in conditiile art. 298 alin.
(4).

Motivare: Comisia de arbitraj functioneaza
dupa principiile enuntate in textul propus. Daca
arbitrii care intra in componenta sunt angajati ai
partilor, din parti implicate in process (CNAS
reprezentand institutie ierarhic superioara a
CAS, iar MS institute ierarhic superioara
CNAS), judecarea litigiilor este compromisa si
pot avea loc abuzuri grave.
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18. ART. 300 Hotărârile Comisiei centrale de
arbitraj sunt obligatorii pentru toate părţile ale
căror litigii se soluţionează de către aceasta şi
se completează în mod corespunzător cu
prevederile Codului de procedură civilă

ART. 300 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
(1) Regulamentul de solutionare a cauzelor
arbitrale, aprobat prin ordin al ministrului
justitiei se completeaza cu prevederile Codului
de procedura civila.
(2) Comisia de arbitraj se va organiza in termen
de maximum 90 de zile de la data intrarii
invigoare a prezentului titlu.

PNL - Camera Deputatilor

19. ART. 312 În teritoriile neacoperite cu medici
sau cu personal sanitar, pentru asigurarea
serviciilor medicale consiliile locale pot
acorda stimulente în natură şi în bani.

ART. 312 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
 “În teritoriile neacoperite cu medici sau cu
personal sanitar ori cu unităţi farmaceutice,
pentru asigurarea serviciilor medicale si
farmaceutice, consiliile locale pot acorda
stimulente în natură şi în bani.”

PNL – Senat
PNL - Camera Deputatilor
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TITLUL XII

EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIC.
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Nr.
crt.

Text din proiectul de lege Amendament propus Autor

1. Art.380 alin.(3) Medicii care intrunesc
condiţiile prezentei legi pot desfăşura
activităţi medicale conform pregătirii
profesionale în sistemul public de sănătate
sau /şi în sistemul privat, fie ca angajaţi, fie
ca persoană fizică independentă in formele
prevăzute de lege

Art.380 alin.(3) Medicii care au obtinut
certificatul de membru al Colegiului
Medicilor din Romania pot desfasura
activitati medicale potrivit pregatirii
profesionale in sistemul public de
sanatate sau/si in sistemul privat, fie ca
angajati, fie ca persoana fizica
independenta pe baza de contract.
Calitatea de persoana fizica
independenta se dobandeste in baza
certificatului de membru al CMR si a
inregistrarii la Administratia financiara
in raza careia domiciliaza medicul. In
conditiile legii, medicii pot infiinta si
cabinete de practica medicala.

Motivare: prin formularea din proiect
se exclude exercitarea profesiei ca
persoana fizica fara cabinet

PNL Camera Deputatilor

2     Art.383 alin.(1) Exercitarea profesiei de
medic este incompatibilă cu :
    b) exercitarea în calitate de medic, in mod
nemijlocit, de acte si fapte de comerţ ;

  

Art. 383 alin(1) lit b se elimina PSD-Senat
PNL-Senat
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Art.383 alin.(1) c) orice ocupaţie de natură a
aduce atingere demnităţii profesionale de
medic sau bunelor moravuri, conform
Codului de deontologie medicală;

Art.383 alin.(1) lit.c se elimina

Motivare: se impune pentru corelarea
acestei legi cu O.G. 124/1998 privind
organizarea şi funcţionarea cabinetelor
medicale unde este obligatoriu ca
administratorul unui SRL cu activitate
medicală să fie medic. Or, se ştie că
administratorul unui SRL exercită în
mod nemijlocit activitatea de
reprezentare a societăţii comerciale el
fiind acela care încheie actele şi faptele
de comerţ. Această prevedere,
incompatibilitate ar fi fost utilă şi
aplicabilă numai dacă doar medicii
puteau înfiinţa unităţi medicale, aşa cum
sunt avocaţii şi notarii. Această
interdicţie există la aceste corpuri
profesionale dar numai pentru că
profesiile de notar şi avocat se exercită
doar de avocaţi şi notari şi numai în
cabinete individuale ori societăţi
profesionale. Pentru aceste profesii este
interzisă funcţionare cu SRL sau altă
formă de societate comercială. În plus
dispoziţiile de la lit.c) lasă corpului
profesional respectiv posibilitatea de a
stabili şi alte situaţii de incompatibilitate

3. Art.404 alin.(2)Colegiul Medicilor din
România are autonomie instituţională in
domeniul sau de competenta, normativ si
jurisdicţional profesional.

Art.404 alin.(2)Colegiul Medicilor din
România are autonomie instituţională in
domeniul sau de competenta, normativ
si jurisdicţional profesional şi îşi
exercită atribuţiile fără posibilitatea
vreunei imixtiuni..

Motivare: Atribuţiile CMR sunt deja

PNL-Senat
PSD-Senat



19

stabilite prin această lege a se vedea
art.406. Această dispoziţie cu delegarea
nu are rigoare juridică şi nu reflectă
realitatea. Pentru o mai multă rigoare şi
claritate a reglementării se impune
eliminarea sintagmei semnalate.De
asemenea este deosebit de important,
pentru păstrarea şi garantarea
autonomiei colegiului şi a
nesubordonării sale faţă de executiv ori
factorul politic, să se precizeze explicit
interzicerea oricărei alte imixtiuni în
viaţa colegiului O astfel de prevedere a
existat şi în legea trecută L.74/1995
precum şi în actuala lege 306/2004.

4. Art.417 ART.417. Se propune introducerea
unui nou alin. (3)
(3) Modalitatea de exprimare a
votului se stabileşte prin
regulamentul electoral.

Motivare Este practic imposibil ca
adunările cu mai mult de 700 - 1000 de
membri să poată funcţiona şi să
îndeplinească atribuţia de aprobare a
bugetului şi a indemnizaţiilor. În această
situaţie, se impune ca adunarea să fie
convocată pentru a alege organele de
conducere. Acest lucru se poate
întâmpla având în vedere faptul că
votarea nu presupune prezenţa simultană
a tuturor membrilor.

PNL-Camera Deputatilor

5.  Art. 429 alin. (1) Consiliul naţional al
Colegiului Medicilor din România este
alcătuit din câte un reprezentant al fiecărui
judeţ, din 3 reprezentanţi ai municipiului

Art. 429 alin (1) Consiliul naţional al
Colegiului Medicilor din România este
alcătuit din câte un reprezentant al
fiecărui judeţ, din 3 reprezentanţi ai

PNL-Camera Deputatilor
PSD – Senat
PSD-Camera Deputatilor
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Bucureşti, un reprezentant numit de
Ministerul Sănătăţii Publice ca autoritate de
stat, si cate un reprezentant al medicilor din
fiecare minister şi instituţie centrală cu reţea
sanitară proprie. În afară de aceştia,
Consiliul naţional al Colegiului Medicilor
din România poate fi asistat, cu rol
consultativ, de câte un reprezentant al
Academiei de Ştiinţe Medicale,
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei şi Ministerului Justiţiei.

municipiului Bucureşti, si cate un
reprezentant al medicilor din fiecare
minister şi instituţie centrală cu reţea
sanitară proprie. În afară de aceştia,
Consiliul naţional al Colegiului
Medicilor din România poate fi asistat,
cu rol consultativ, de câte un
reprezentant al Ministerului Sănătăţii
Publice, a Academiei de Ştiinţe
Medicale,  Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei şi
Ministerului Justiţiei.

Motivare:Colegiul Medicilor din
România este organismul profesional al
medicilor. Prin urmare organul de
conducere al acestui corp profesioal nu
poate fi constituit decât din persoane
care au o dublă calitate:

a. sunt medicii;
b. sunt reprezentanţi ai altor

medici.
Desigur că, aşa cum şi propunem,
Consiliul naţional poate fi asistat în
desfăşurarea lucrărilor şi de
reprezentanţii diferitelor instituţii cum ar
fi şi Ministerul Sănătăţii.

6. Art.441 Art.441.Se introduce un alineat nou cu
textul:
« Dispozitiile din alineatele precedente
nu se aplica persoanelor care la data
intrarii in vigoare a prezentei legi
indeplinesc, in baza reglementarii in
vigoare anterioare, vreuna din functiile
mentionate pana la expirarea mandatului

PSD – Senat
PSD-Camera Deputatilor
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pentru care au fost alese »

7. Art.447 alin.(1)Sanctiunile disciplinare
sunt
d) amendă de la 100 lei la 1.500 lei. Plata
amenzii se va face în termen de 30 de zile
de la data rămânerii definitive a hotărârii
disciplinare. Neachitarea în acest termen
atrage suspendarea de drept din exerciţiul
profesiei, până la achitarea sumei. Sumele
provenite din plata amenzilor se fac venit
integral la bugetul de stat.

Art. 447 alin.(1) Sancţiunile disciplinare
sunt:
    d) amendă de la 100 lei la 1.500 lei.
Plata amenzii se va face în termen de 30
de zile de la data rămânerii definitive a
hotărârii disciplinare. Neachitarea în
acest termen atrage suspendarea de
drept din exerciţiul profesiei, până la
achitarea sumei. Sumele provenite din
plata amenzilor se fac venit integral la
bugetul Colegiului Medicilor din
România.

PNL-Camera Deputatilor
PSD-Senat
PSD – Camera Deputatilor

8. Art.466 alin.(1) Medicii care ocupă funcţii
publice în cadrul aparatului central al
Ministerul Sănătăţii Publice, în cadrul
autorităţilor de sănătate publica judeţene şi a
municipiului Bucureşti, in cadrul Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate şi
respectiv în cadrul caselor de asigurări de
sănătate judeţene şi a municipiului
Bucureşti, precum si cei din cadrul
ministerelor sau institutiilor centrale cu
retele sanitare proprii, pot desfăşura în afara
programului normal de lucru, in condiţiile
legii, activităţi profesionale, potrivit
calificării pe care o deţin în condiţiile legii
şi cu respectarea prevederilor legale
referitoare la conflictul de interese si
incompatibilitati stabilite pentru sistemul
sanitar, exclusive in unitati sanitare private
care nu se afla in relatie contractuala de
furnizor de servicii in cadrul sistemului de
asigurari sociale de sanatate.

Art.466 alin.(1) Medicii care ocupă
funcţii publice în cadrul aparatului
central al Ministerul Sănătăţii Publice,
în cadrul autorităţilor de sănătate
publica judeţene şi a municipiului
Bucureşti, in cadrul Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate şi respectiv în
cadrul caselor de asigurări de sănătate
judeţene şi a municipiului Bucureşti,
precum si cei din cadrul ministerelor sau
institutiilor centrale cu retele sanitare
proprii, pot desfăşura în afara
programului normal de lucru, in
condiţiile legii, activităţi profesionale,
potrivit calificării pe care o deţin.
Prevederile se aplica, cu  respectarea
reglementarilor legale referitoare la
conflictul de interese si incompatibilitati
stabilite pentru sistemul sanitar, iar
activitatile profesionale se desfasoara
exclusiv in unitati sanitare private.

PNL – Camera Deputatilor



22

Motivatie: reprezinta o contradictie
intre prevederile legii 161/2003 si
constituie totodata o discriminare in
conditiile in care restul functionarilor
publici nu au dreptul in mod expres de a
desfasura activitati la furnizorii de
servicii medicale. Art 285. Spre
exemplificare, o persoana care se ocupa
de acreditarea furnizorilor poate
favoriza furnizorul de servicii la care
lucreaza
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TITLUL XIII
EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIC DENTIST

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COLEGIULUI MEDIC DENTIŞTILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

Nr.
crt.

Text din proiectul de lege Amendament propus Autor

1. Art. 508 Obligaţiile membrilor Colegiului
Medicilor Dentişti din România sunt
următoarele:
    h) să păstreze confidenţialitatea asupra
dezbaterilor, opiniilor şi voturilor exprimate
în organele de conducere;

Art. 508 Obligaţiile membrilor Colegiului
Medicilor Dentişti din România sunt
următoarele:
h)  Se elimină
Motivare: Pentru asigurarea transparenţei în ceea ce

priveşte activitatea Colegiului Medicilor Dentişti
din România faţă de membrii săi şi faţă de cetăţeni

PSD-Senat
PSD Camera Deputatilor

2. Art. 548 alin. (1)Medicii dentişti care
ocupă funcţii publice în cadrul aparatului
central al Ministerul Sănătăţii Publice , în
cadrul autorităţilor de sănătate publica
judeţene şi a municipiului Bucureşti, in
cadrul Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate şi respectiv în cadrul caselor de
asigurări de sănătate judeţene şi a
municipiului Bucureşti, pot desfăşura în
afara programului normal de lucru, in
condiţiile legii, activităţi profesionale,
potrivit calificării pe care o deţin.

Art. 548 alin. (1) Medicii dentişti care ocupă
funcţii publice în cadrul aparatului central al
Ministerul Sănătăţii Publice, în cadrul
autorităţilor de sănătate publica judeţene şi a
municipiului Bucureşti, in cadrul Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate şi respectiv
în cadrul caselor de asigurări de sănătate
judeţene şi a municipiului Bucureşti, pot
desfăşura în afara programului normal de lucru,
in condiţiile legii, activităţi profesionale,
potrivit calificării pe care o deţin, exclusiv in
unitati sanitare private.

PNL Camera Deputatilor
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TITLUL XIV
EXERCITAREA PROFESIEI DE FARMACIST.  ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN

ROMÂNIA

Nr.
crt.

Text din proiectul de lege Amendament propus Autor

1. Art. 557 alin. (2) Profesia de farmacist se
exercită pe bază de contract de munca si/sau
contract de furnizare de servicii
farmaceutice numai după înregistrarea la
Administraţia financiară din raza de
domiciliu sau de resedinta.

Art. 557 alin. (2) Profesia de farmacist se
exercită pe bază de contract de munca si/sau
contract de furnizare de servicii farmaceutice.
Profesia de farmacist se exercita in regim
independent dupa inregistrarea la Administraţia
financiară din raza de domiciliu.

PNL Camera Deputatilor

2. Art. 580 alin. (1) În cadrul Colegiului
Farmaciştilor din România funcţionează o
comisie care  urmăreşte îndeplinirea de
către farmaciile aflate în raporturi
contractuale cu sistemul de asigurări sociale
de sănătate a obligaţiilor contractuale. În
acest sens, comisia  colaborează cu toate
instituţiile implicate şi  acţionează prin toate
mijloacele legale pentru îndeplinirea
obligaţiilor contractuale de către toate
părţile implicate.
(2) Trimestrial, comisia  prezintă, în baza
datelor furnizate de partenerii contractuali,
consiliului judeţean al Colegiului
Farmaciştilor din România şi, respectiv, al
municipiului Bucureşti, un raport privind
modul în care farmaciile respectă obligaţiile
contractuale şi drepturile asiguraţilor,
problemele apărute în urma derulării

Art. 580
- se elimina:
Motivatie: Atributiile CFR trebuie sa se
rezume la verificarea socio-profesionala a
farmacistului si nu la respectarea
contractelor farmaciilor (Societati
comerciale) cu CAS. CFR este alcatuit din
farmacisti, iar conducerea din proprietari de
farmacii. Este inechitabil si total injust ca
verificarea contractuala sa fie facuta de
catre competitori.

Se elimina
Motivare: eliminarea alin.(2) este consecinta
eliminarii alin.(1)
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raporturilor contractuale şi propune
măsurile ce trebuie luate în vederea
îmbunătăţirii activităţii farmaciilor.

3. Art. 585 Obligaţiile membrilor Colegiului
Farmaciştilor din România sunt
următoarele:
    a) să facă dovada cunoaşterii normelor de
deontologie profesională şi a celor care
reglementează organizarea şi funcţionarea
corpului profesional; modalitatea de testare
a cunoştinţelor de deontologie şi a legislaţiei
profesionale se stabileşte de către Consiliul
Naţional al Colegiului Farmaciştilor din
România;

Art. 585
a) se elimina

Motivatie: Diploma de farmacist, potrivit
normelor europene, exclude orice fel de alta
autorizare sau testare ulterioara a farmacistilor
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4. Art. 585 Obligaţiile membrilor Colegiului
Farmaciştilor din România sunt
următoarele:
    i) să păstreze confidenţialitatea asupra
dezbaterilor, opiniilor şi voturilor exprimate
în organele de conducere;

Art. 585 Obligaţiile membrilor Colegiului
Farmaciştilor din România sunt următoarele:

i) se elimină

Motivatie: pentru asigurarea transparenţei în
ceea ce priveşte activitatea Colegiului
Farmeciştilor din România faţă de membrii săi
şi faţă de cetăţeni

PSD-Senat

5. Art. 640  alin.(1) Farmaciştii care ocupă
funcţii publice în cadrul aparatului central al
Ministerul Sănătăţii Publice, în cadrul
autorităţilor de sănătate publica judeţene şi a
municipiului Bucureşti, in cadrul Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate şi
respectiv în cadrul caselor de asigurări de
sănătate judeţene şi a municipiului
Bucureşti, pot desfăşura în afara
programului normal de lucru, in condiţiile
legii, activităţi profesionale, potrivit

Art. 640  alin.(1) Farmaciştii care ocupă funcţii
publice în cadrul aparatului central al Ministerul
Sănătăţii Publice, în cadrul autorităţilor de
sănătate publica judeţene şi a municipiului
Bucureşti, in cadrul Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate şi respectiv în cadrul
caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a
municipiului Bucureşti, pot desfăşura în afara
programului normal de lucru, in condiţiile legii,
activităţi profesionale, potrivit calificării pe care
o deţin, exclusiv in unitati sanitare sau
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calificării pe care o deţin. farmaceutice private.
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TITLUL XV
RASPUNDEREA CIVILA A PERSONALULUI MEDICAL SI A FURNIZORULUI DE PRODUSE SI SERVICII MEDICALE,

SANITARE SI FARMACEUTICE

Nr.
crt.

Text din proiectul de lege Amendament propus Autor

1. Cap. III Consimtamantul informat Modificarea titlului Cap.III in :
Acordul pacientului informat
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2. Art.649 (1)Consimtământul informat este
acordul pacientului pentru a fi supus la
metode de prevenţie, diagnostic si
tratament, după explicarea lor de către
medic, medic dentist, asistent
medical/moaşa conform prevederilor alin.
(2) si (3).
(2)In obţinerea consimţământului informat,
medicul, medicul dentist, asistentul
medical/moaşa este dator sa prezinte
pacientului informaţii la un nivel ştiinţific
rezonabil pentru puterea de înţelegere a
acestuia.

Art.649 (1) Pentru a fi supus la metode de
prevenţie, diagnostic si tratament, cu potential
de risc pentru pacient, după explicarea lor de
către medic, medic dentist, asistent
medical/moaşa, conform prevederilor alin. (2)
si (3), pacientului i se solicita acordul scris.
(2)In obţinerea acordului scris al pacientului,
medicul, medicul dentist, asistentul
medical/moaşa este dator sa prezinte
pacientului informaţii la un nivel ştiinţific
rezonabil pentru puterea de înţelegere a acestuia
Motivare:
Corelarea cu propunerea de schimbare a
denumirii Cap.III.
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3. Art. 668 (1)La nivelul directilor de sănătate
publica judeţene si a municipiului Bucureşti
se constitue Comisia de monitorizare si
competenta profesionala pentru cazurile de
malpraxis, numita in continuare Comisia.

Desi in Titlul I se stabileste termenul de
„Autoritate de Sanatate Publica Judeteana” in
cuprinsul Titlului XV se foloseste in continuare
termenul de „Directie de sanatate publica
judeteana ”

Senator Dan Ungureanu


