
  
 
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din zilele de 28, 29, 30 şi 31 august 1999  

 
 
 
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 28,29, 30 şi 31 august 1999, între orele 900-1300, având 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege 
privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Colegiului Asistenţilor Medicali din România.   

Problematica cuprinsă în prezentul proiect de lege a mai 
făcut obiectul unei propuneri legislative cu acelaşi titlu, înaintate de către 
un grup de deputaţi ai Partidului Democrat. În urma dezbaterilor ce au 
avut loc, prin raportul nr.136/XXXVI/8 din 20.09.1995, comisia a hotărât 
respingerea propunerii legislative privind exercitarea profesiunii de 
asistent medical. La cererea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, 
comisia a fost solicitată, la începutul acestei legislaturi, să reanalizeze 
propunerea legislativă. În urma dezbaterilor Comisia pentru sănătate şi 
familie a hotărât să-şi  menţină punctul de vedere exprimat în raportul de 
respingere. 
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În data de 8.10.1998 comisia a fost sesizată în fond cu 
proiectul de Lege privind exercitarea profesiunii de asistent medical, 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Asistenţilor Medicali 
din România, adoptat de către Senat la data de 5.10.1998. Proiectul de 
lege în discuţie preia şi dezvoltă principiile vechii propuneri legislative 
având ca sursă de inspiraţie Legea nr.74/1995 privind exercitarea 
profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Medicilor din România. Prin reglementările cuprinse în prezentul proiect 
de lege se încearcă, de fapt, protejarea profesiunii de asistent medical în 
relaţiile profesionale cu medicii şi celelalte categorii de personal medical. 
Iniţiatorii proiectului de lege doresc instituirea unui cadru legislativ prin 
care să se reglementeze profesiunea de asistent medical ca o profesiune 
autonomă şi care să fie exercitată ca atare în cadrul actului medical. 
Având în vedere complexitatea acestuia, această profesiune nu poate fi 
tratată astfel, asistentul medical având rolul de tehnician-executant, la 
realizarea unei părţi a acestuia, respectiv de acordare a îngrijirilor 
medicale şi la recuperarea bolnavului, cu respectarea strictă a indicaţiei 
medicale şi numai sub îndrumarea şi controlul medicului. Orice atingere 
adusă acestui principiu conduce în mod indubitabil la prejudicierea stării 
de sănătate a pacienţilor şi bunei desfăşurări a actului medical. 

De asemenea proiectul de lege impune soluţii care aduc 
atingere unor principii constituţionale privind libertatea de asociere (art.1, 
alin.(2)). 

Din cuprinsul art.6 al proiectului de lege, rezultă că asistentul 
medical poate practica profesiunea în unităţi medico-sanitare de stat şi în 
instituţii de învăţământ şi cercetare  cu profil medical de stat. Această 
reglementare se află în contradicţie cu prevederile art.3 alin.(2) în care se 
stipulează că asistentul medical nu poate fi considerat funcţionar public şi 
nici asimilat acestei categorii. 

Alături de această profesiune, în cadrul actului medical, 
coexistă şi alte profesiuni implicate în exercitarea acestuia (în afara celei 
de medic) ca profesiuni participante, auxiliare actului medical propriu-zis 
(chimişti, fizicieni, psihologi, logopezi, etc.). În contextul Legii 
nr.145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate, toate aceste categorii de 
personal sanitar vin angajaţii persoanei fizice sau juridice deţinătoare de 
contracte cu casele de asigurări de sănătate. În Hotărârea de Guvern 
nr.244/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii se 
prevede că Ministerul Sănătăţii are ca atribuţii principale obligaţia de a 
emite norme privind formarea, angajarea, promovarea, transferarea şi 
detaşarea personalului sanitar din instituţiile sanitare subordonate, precum 
şi de a stabili specialităţile medico-sanitare, de a organiza concursuri şi 
examene pentru ocuparea posturilor vacante şi pentru acordarea 
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specialităţii medicale sau farmaceutice, precum şi de a aviza activităţile 
bazate pe liberă iniţiativă în domeniul medical şi farmaceutic. 

În ceeace priveşte înfiinţarea Colegiului Asistenţilor 
Medicali din România, tratată în a doua parte a proiectului de lege, 
comisia consideră că un asemenea organism, cu multe atribuţii de natură 
sindicală, poate fi organizat, dobândind personalitate juridică în temeiul 
Legii nr.21/1924 pentru persoanele juridice (asociaţii, fundaţii) adoptarea 
unor prevederi în acest sens nefiind necesară. 

În aceste condiţii Comisia pentru sănătate şi familie a 
hotărât, în unanimitate, respingerea prezentului proiect de lege. 

La lucrările comisiei nu au fost înregistrate absenţe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.CONF.DR.ION BERCIU 
 


