
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/585/ 10 octombrie 2002   

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele de 8 şi 9.10.2002   

La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent motivat 1

deputat.

La lucrările şedinţei participă ca invitat dl.dr.Ştefan Bartha, director

general al Direcţiei generale de asistenţă medicală din cadrul Ministerului

Sănătăţii şi Familiei .

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei .

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind controlul

psihologic şi psihiatric asupra candidaţilor la funcţiile de demnitari publici ( PL

nr.251/2002).

2. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii drepturilor

pacientului.

3. Dezbateri asupra  propunerii legislative privind exercitarea

profesiunii de biochimist, biolog, chimist, înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Colegiului Naţional al Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din

sistemul sanitar din România ( PL nr.314/2002).
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La primul punct al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei a făcut o scurtă prezentare a propunerii legislative privind

controlul psihologic şi psihiatric asupra candidaţilor la funcţiile de demnitari

publici.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unui

control obligatoriu, psihologic şi psihiatric al candidaţilor la funcţiile de

�demnitari publici�, în scopul prevenirii şi tratării tulburărilor psihice şi de

comportament, care pot influenţa în mod negativ exercitarea mandatului

acestora.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată  că

această propunere legislativă se află în contradicţie cu dispoziţiile  art.13 alin.(2)

din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice

nr.487/8 august 2002  unde se prevede că, în anumite cazuri specificate de lege,

evaluarea stării de sănătate mintală are ca obiective determinarea capacităţii

psihice şi a discernământului, stabilirea periculozităţii pentru sine sau pentru alte

persoane, determinarea gradului de incapacitate, invaliditate şi handicap psihic.

Evaluarea capacităţii psihice se efectuează pentru unele profesiuni care necesită

acest fapt, categoriile urmând să fie stabilite prin norme elaborate de către

Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

Aceste prevederi constituie o discriminare şi aduc atingere drepturilor

prevăzute la art.16 alin.(1) şi (3) din Constituţia României privind egalitatea în

drepturi.

De asemenea, prevederile de la art.4 din propunerea legislativă aduc o

gravă atingere a drepturilor conferite de art.26 din Constituţia României, privind

viaţa intimă, familială şi privată, obligând candidatul sau familia acestuia să

prezinte rezultatele controlului psihologic şi psihiatric, organismelor de

conducere ale formaţiunilor politice care l-au propus pe respectivul candidat, în

aşa fel făcând publice aspecte de ordin personal ale celui care ar putea sau nu, să

deţină în viitor o funcţie de demnitate publică.
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În acest sens, se face o gravă confuzie în ceea ce priveşte candidatura la

funcţiile de demnitate publică şi procedura legală de angajare a salariaţilor prin

care, în mod obligatoriu, se solicită un examen medical complex, în funcţie de

specificul profesiunii.

Propunerea legislativă adaugă, pe de o parte, la Constituţie, iar pe de altă

parte se îndepărtează de la prevederile art.34 şi 35 din Constituţie, privind

dreptul de vot şi dreptul de a fi ales.

Experţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii au examinat această

problemă în cursul dezbaterilor din Comisia pentru sănătate şi familie a

proiectului Legii sănătăţii mintale şi s-a ajuns la concluzia că această prevedere

este discriminatorie, recomandând renunţarea la o astfel de reglementare.

Domnia sa mai menţionează că legislaţia Comunităţii Europene, precum

şi legislaţia internaţională în materie nu cuprind astfel de prevederi  care au un

profund caracter discriminatoriu.

În continuare, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan reaminteşte că, în cadrul

dezbaterilor asupra proiectului Legii sănătăţii mintale această problemă a fost

mult discutată şi, ca şi acum, s-a stabilit că această prevedere are un caracter

profund discriminatoriu. Sarcina nominalizării categoriilor de persoane ce

urmează a fi supuse controlului psihiatric a revenit Ministerului Sănătăţii şi

Familiei , care trebuie să elaboreze norme în acest sens.

Domnia sa este pentru avizarea negativă a propunerii legislative.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru arată că, în cadrul dezbaterilor

pe marginea proiectului Legii sănătăţii mintale, s-au mai propus şi alte categorii

de profesii pentru care controlul psihiatric, la angajare, să fie obligatoriu. În

urma discuţiilor care au avut loc , aceste propuneri au fost respinse. Propunerea

legislativă în discuţie capătă în actuala conjunctură, o tentă politică. Domnia sa

se pronunţă  împotriva propunerii legislative.

Doamna dep.Iulia Pataki intervine şi subliniază că boala psihică are o

perioadă de latenţă, nu are manifestări permanente decât în cazurile grave şi este
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de multe ori greu de depistat. Acest sistem de control psihologic şi psihic propus

este de multe ori ineficient. Domnia sa se declară pentru avizarea negativă a

propunerii legislative.

Faţă de cele prezentate Comisia pentru sănătate şi familie , având în

vedere şi punctul de vedere negativ al Guvernului ( nr.4049/MRP din

23.08.2002) şi avizul negativ al Consiliului Legislativ ( 848/24.06.2002), a

hotărât, în unanimitate, în şedinţa din data de 9.10.2002, avizarea negativă a

propunerii legislative , recomandând Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

elaborarea unui raport de respingere.

La punctul 2 al ordinii de zi comisia a trecut la dezbaterea pe articole a

proiectului Legii drepturilor pacientului.

Aceste dezbateri, arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

urmează un curs firesc, după finalizarea dezbaterilor asupra celor trei iniţiative

privind Legea spitalelor, etapă prin care au fost puse la punct bazele teoretice

privind proiectul Legii drepturilor pacientului.

În continuare, domnia sa supune la vot titlul legii.

În unanimitate , comisia a hotărât ca legea să poarte titlul de �Legea

drepturilor pacientului.�

Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, comisia a hotărât, în

unanimitate, ca titlul Cap.I să se modifice în �Dispoziţii generale.�

Referindu-se la textul de la art.1 din proiectul de lege,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că acesta are un caracter

pur descriptiv şi nu întruneşte calitatea de normă juridică şi, în consecinţă,

propune să se elimine.

Comisia a hotărât, în unanimitate, ca textul art.1 din proiectul de lege să

se  elimine.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune

ca, pentru definirea corectă a termenilor şi pentru armonizare legislativă  cu
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reglementările UE, să se introducă, în acest sens, textele cuprinse în Declaraţia

promovării drepturilor pacienţilor în Europa, adoptată la Amsterdam în anul

1994. Comisia a aprobat, în unanimitate acest amendament.

Referindu-se la definiţia discriminării, care face obiectul textelor propuse

mai înainte,  doamna dep.Iulia Pataki propune ca , după sintagma �originii

naţionale sau sociale � să se introducă sintagma �apartenenţei etnice�, deoarece

termenul de �origine naţională� nu cuprinde şi �apartenenţa etnică.� Acest

amendament a fost adoptat în unanimitate.

Astfel, textul art.1, nou introdus, va avea următorul cuprins:

�Art.1. � În sensul prezentei legi:

a) prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care

utilizează serviciile de sănătate;

b) prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane,

aflate în situaţii similare, pe baza rasei, sexului, vârstei, originii naţionale sau

sociale,  apartenenţei etnice,  religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale;

c) prin îngrijiri de sănătate se înţeleg serviciile medicale, servicii

comunitare şi servicii conexe actului medical;

d) prin intervenţie medicală se înţelege orice examinare, tratament sau

alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic sau de reabilitare;

e) prin îngrijiri terminale se înţeleg îngrijirile acordate unui pacient,

cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă

îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi îngrijirile acordate în

apropierea decesului.�

Referindu-se la textul art.2 din proiectul de lege, dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele comisiei arată că termenul de �consumator de servicii

medicale� nu se regăseşte în terminologia consacrată în UE termenul consacrat

fiind cel de �pacient�. Totodată, textul se regăseşte la art.13  din Legea

nr.74/1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la
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Strasbourg la 3 mai 1996. Pentru a evita reglementările paralele, domnia sa

propune ca textul art.2 să se elimine.

Comisia a hotărât, în unanimitate, ca textul art.2 din proiectul de lege să

se elimine.

În continuare, la art.3 şi 4 din proiectul de lege devenite art.2 şi 3 ,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , dl.dep.farm.Ion Burnei şi

doamna dep.dr.Ana Florea , pentru o exprimare mai clară şi concisă, propun

următoarea reformulare:

�Art.2. � Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate

de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi

materiale.

Art.3. � Pacientul are dreptul la respect al persoanei sale, ca fiinţă umană,

fără nici o discriminare.�

Comisia a adoptat, în unanimitate, textele art.2 şi 3 astfel reformulate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi doamna dep.Iulia

Pataki propun ca textele de la art.5 şi 6 din proiectul de lege să se elimine,

deoarece aceste drepturi sunt garantate prin prevederile art.22 alin.(1) şi (2) din

Constituţie.

Comisia a hotărât, în unanimitate, ca textele art.5 şi 6 din proiectul de lege

să se elimine.

De asemenea, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei mai

propune ca art.7 să se elimine deoarece, prima teză se regăseşte la art.26 alin.(1)

din Constituţie iar teza a doua nu este de nivelul legii.

Comisia a aprobat, în unanimitate, ca art.7 să se elimine.

Referindu-se la textul art.8, doamna dep.Iulia Pataki subliniază că

drepturile prevăzute se regăsesc în cuprinsul art.29 alin.(1) şi art.30 alin.(1) din

Constituţie. Referirea la respectarea obiceiurilor alimentare nu este de nivelul

legii. În consecinţă, domnia sa propune ca art.8 să se elimine.

Comisia a aprobat, în unanimitate, ca art.8 să se elimine.
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De asemenea, pentru o mai corectă structurare a textelor în cuprinsul legii,

doamna dep.Iulia Pataki propune să se introducă, după art.8, textele art.9 � 17

din proiectul de lege, în cadrul Capitolului II, nou introdus cu titlul �Dreptul

pacientului la informaţia medicală.�

Comisia a adoptat, în unanimitate, amendamentul propus.

La propunerea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan textul art.9, devenit art.4, se reformulează pentru o

exprimare mai clară şi corectă, astfel:

�Art.4. � Pacientul are dreptul de a fi informat, cu privire la serviciile

medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.�

În continuare, în cadrul dezbaterilor asupra art.10 din proiectul de lege,

devenit art.5 dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,

dl.dep.Gheorghe Popescu şi dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru  arată că

cele două teze din cuprinsul articolului trebuiesc reformulate în două alineate

distincte, după cum urmează:

�Art.5. � (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi

statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi

obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.�

Comisia a aprobat, în unanimitate, reformularea textului art.10 .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi doamna

dep.Constanţa Popa au propus la art.11, devenit art.6, pentru o exprimare mai

clară şi corectă şi în concordanţă cu propunerea Ministerului Sănătăţii şi

Familiei , următoarea reformulare:

�Art.6. � Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale  de

sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei

proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv a
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neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale,  precum şi

date despre diagnostic şi prognostic.�

Comisia a aprobat, în unanimitate, amendamentul propus.

De asemenea, pentru o exprimare  mai clară şi precisă,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , dl.dep.farm.Ion Burnei şi

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei au propus ca art.12 să devină art.7 şi să se reformuleze,

după cum urmează:

�Art.7. � Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat

în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.�

Comisia a adoptat, în unanimitate, textul art.12 , astfel reformulat.

Asupra art.13 din proiectul de lege nu au fost făcute intervenţii, acesta

fiind aprobat, în unanimitate, în forma propusă în proiectul de lege.

Pentru o exprimare corectă, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan propune ca art.14,

devenit art.9,  să se reformuleze astfel:

�Art.9.- Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi

de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.�

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament.

Asupra art.15 din proiectul de lege nu au fost făcute intervenţii, acesta

fiind aprobat,ca art.10  în forma propusă.

De asemenea, pentru o exprimare corectă, dl.dep.farm.Ion Burnei şi

dl.dep.Gheorghe Popescu au propus ca art.16 devenit art.11 să se reformuleze

astfel:

�Art.11. � Pacientul are dreptul de a cere şi a obţine o altă opinie

medicală.�

Asupra art.17 nu au fost făcute intervenţii. Art.17 a devenit art.12 în

forma propusă în proiectul de lege.

La propunerea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , tiltul

Capitolului II �Consimţământul� s-a reformulat în �Consimţământul pacientului
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privind intervenţia medicală�, pentru o exprimare mai clară a obiectului acestui

capitol.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan şi dl.dep.farm.Ion Burnei propun, pentru o

exprimare corectă şi precisă ca,  art.18, devenit art.13, să se reformuleze astfel:

�Art.13. � Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie

medicală, asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa ; consecinţele

refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.�

Comisia a aprobat, în unanimitate, amendamentul propus.

În continuare, s-a luat în discuţie textul art.19 din proiectul de lege,

devenit art.14, prin renumerotare. Textul face referire la situaţia când pacientul

nu-şi poate exprima voinţa, dar necesită o intervenţie medicală de urgenţă. În

această situaţie, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului

dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.

Doamna dep.Constanţa Popa nu este de acord cu formularea art.19 din

proiectul de lege deoarece, în opinia domniei sale, se pot da naştere la unele

abuzuri prin tragerea nejustificată la răspundere a medicului în aceste situaţii.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi precizează

că este vorba doar de situaţiile de urgenţă , atunci când nu mai este posibil şi nu

mai există timpul necesar obţinerii consimţământului pacientului sau al

reprezentantului său legal. Medicul nu poate fi tras la răspundere pentru faptul

că încearcă să salveze viaţa pacientului. Domnia sa este de acord cu textul art.19

în forma propusă în proiectul de lege.

Cu 12 voturi pentru şi 1 vot împotrivă a fost adoptat textul art.19 din

proiectul de lege.

Tot pentru o exprimare mai clară şi corectă a art.20, devenit art.15,

doamna dep.Iulia Pataki şi dl.dep.farm.Ion Burnei propun următoarea

reformulare:

�Art.15. � În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de

urgenţă consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.�
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Comisia a aprobat, în unanimitate, amendamentul propus.

În acelaşi sens, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune

reformularea art.21, devenit art.16, după cum urmează:

�Art.16. � În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal ,

pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei, atât cât permite

capacitatea lui de înţelegere.�

Comisia a aprobat, în unanimitate, textul reformulat al art.21, devenit

art.16.

Referindu-se la textul art.22, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei şi dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru arată că acesta trebuie

reformulat pentru a asigura o mai bună claritate a textului şi pentru a se

reglementa modul după care se organizează arbitrajul,  în acest caz. Astfel,

art.22 devenit art.17 prin renumerotare, se  reformulează astfel:

�Art.17. � (1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că

intervenţia este în interesul pacientului , iar reprezentantul legal refuză să-şi dea

consimţământul, decizia este declinată unui arbitraj de specialitate.

(2) Comisia de arbitraj este constituită din trei medici, pentru pacienţii

internaţi în spitale  şi doi medici pentru pacienţii din ambulator.�

La art.23 care devine art.18 doamna dep.Constanţa Popa , propune pentru

a se asigura o exprimare mai clară şi cuprinzătoare,  următoarea reformulare:

�Art.18. � Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea,

păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în

vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului, cu care bolnavul este de

acord.�

Referitor la textul art.24 din proiectul de lege , care devine art.19, privitor

la faptul că consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale

în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică, doamna dep.dr.Ana

Florea îşi exprimă îndoiala în ceea ce priveşte modul de punere în aplicare a

dispoziţiei, deoarece pacienţii ar putea fi deplasaţi în sălile de curs.
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În replică, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că

şi în prezent, în clinicile universitare consimţământul pacientului este

obligatoriu. Examinarea pacienţilor, în învăţămîntul medical, este parte

componentă  a actului medical şi examinarea are loc în salon, la vizită, în grupe

de maximum 7 studenţi sau maximum 5 rezidenţi.  Domnia sa  propune textul

art.24 din proiectul de lege.

În finalul acestor discuţii asupra art.24 comisia a hotărât, cu 12 voturi

pentru şi 1 vot împotrivă, ca textul art.24 să devină art19 şi să fie aprobat în

forma din proiectul de lege.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune

ca textul art.25 din proiectul de lege să se elimine, deoarece problema a fost

reglementată într-un articol anterior ( art.5).

Comisia a hotărât, în unanimitate, ca art.25 să se elimine.

La propunerea dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan şi dl.dep.farm.Ion Burnei  textul

art.26 din proiectul de lege a fost reformulat, ca art.20,  pentru a asigura buna

desfăşurare a actului medical la care pacientul a consimţit, după cum urmează:

�Art.20. - Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate

medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt

necesare diagnosticului sau tratamentului.�

Pentru ca titlul Capitolului III să reflecte sintetic obiectul normelor

enunţate, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca titlul să

se reformuleze în �Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a

pacientului.�

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament.

La art.27 din proiectul de lege, care devine art.21 prin  renumerotare,

doamna dep.Iulia Pataki propune ca din text să se elimine sintagma �Încălcarea

acestei prevederi atrage răspunderea disciplinară care poate merge până la

sancţiunea excluderii din unitatea medicală respectivă�. În legislaţia în vigoare

nu este prevăzută o astfel de sancţiune.
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Comisia  a aprobat, în unanimitate, acest amendament.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,

dl.dep.farm.Ion Burnei şi dl.dep.dr.Ludovic Abiţei au propus ca art.28, care

devine art.22,  şi art.29  care devine art.23, să se reformuleze după cum

urmează:

�Art.22. - Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în

cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în

mod expres.

Art.23. � În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de

servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului , acordarea

consimţământului nu mai este obligatorie.�

Aceste reformulări au în vedere o exprimare corectă şi nerepetitivă pentru

primul articol şi o exprimare mai clară şi cuprinzătoare, la cel de-al doilea.

Referindu-se la textul art.30 din proiectul de lege, dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele comisiei propune ca acesta să se elimine, deoarece aceste

prevederi se regăsesc la  art.21 din prezenta lege.

Comisia a hotărât, în unanimitate, ca art.30 să se elimine.

De asemenea, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune

ca art.31, care devine art.24 să se reformuleze, pentru o exprimare mai clară şi

concisă, după cum urmează:

�Art.24. � Pacientul are acces numai la datele medicale personale.�

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament.

În continuare, doamna dep.Iulia Pataki propune ca art.32 să se elimine,

deoarece nu este de nivelul legii.

Comisia a aprobat, în unanimitate, ca art.32 să se elimine.

Referitor la art.33 din proiectul de lege, devenit art.25,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi dl.dep.dr.Ludovic Abiţei

propun reformularea textului  ca alin.(1) precum şi introducerea unui nou text ca

alin.(2) al aceluiaşi articol, pentru soluţionarea cazurilor în care pacientul



13

reprezintă un pericol pentru sine sau pentru integritatea colectivităţii. Astfel, a

fost propusă următoarea reformulare:

�Art.25. � (1) Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului ,este

interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează

diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul

pacientului .

(2) Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol

pentru sine sau pentru sănătatea publică.�

Comisia a aprobat, în unanimitate, textul reformulat al art.33 devenit

art.25.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune, pentru a

respecta obiectul legii, ca titlul Cap.IV să se reformuleze în �Drepturile

pacientului în domeniul reproducerii�.

Comisia a aprobat, în unanimitate, textul propus.

Dl.dep.farm.Ion Burnei şi doamna dep.dr.Ana Florea propun ca, pentru o

exprimare corectă, textul art.34 care devine art.26, să se reformuleze astfel:

�Art.26. � Dreptul femeii la viaţă şi sănătate prevalează în cazul în care

sarcina reprezintă un factor de risc.�

Comisia a adoptat, în unanimitate, textul propus.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei propune, în continuare, ca textul art.35 din

proiectul de lege să se elimine deoarece este descriptiv, prezintă o formulare

declarativă şi nu are caracter de normă juridică.

Comisia a aprobat, în unanimitate, amendamentul propus.

Pentru o exprimare mai clară şi concisă, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei şi dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan au propus ca art.36, care

devine art.27, să se reformuleze după cum urmează:

�Art.27. � Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare

dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o

discriminare.�
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Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi

doamna dep.dr.Ana Florea propun ca art.37, care devine art.28, să se

reformuleze astfel:

�Art.28. � (1) Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este

garantat, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.26.

(2) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai

sigure metode privind sănătatea reproducerii.

(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente,

şi lipsite de riscuri.�

Această reformulare are în vedere corelarea cu prevederile de la art.26, o

exprimare corectă a obiectului reglementării, precum  şi preluarea textului art.38

din proiectul de lege.

Comisia a adoptat, în unanimitate, textul astfel reformulat al art.37.

În consecinţă, comisia a hotărât, în unanimitate, ca textul art.38 din

proiectul de lege să fie eliminat.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune

reformularea titlului Cap.V �Tratament şi îngrijiri� în �Drepturile pacientului la

tratament şi îngrijiri medicale�, pentru ca titlul să reflecte cuprinsul acestui

capitol.

Comisia a aprobat, în unanimitate, amendamentul propus.

Referitor la art.39 , 40 şi 41 din proiectul de lege, dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele comisiei , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan şi doamna dep.Constanţa

Popa au propus eliminarea textelor, deoarece aceste prevederi fac obiectul Legii

asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997, cu modificările şi completările

ulterioare.

Comisia a aprobat, în unanimitate, ca art.39, 40 şi 41 să se elimine.
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După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,

elaborarea criteriilor medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite

tipuri de tratament revine Ministerului Sănătăţii şi Familiei , ca autoritate

centrală în domeniul ocrotirii sănătăţii.

În acest sens, subliniază domnia sa textul art.42, devenit art.29, se

modifică şi se completează după cum urmează:

�Art.29. �(1) În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la

selectarea pacienţilor, pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în

număr limitat, selectare se face numai pe baza criteriilor medicale.

(2) Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri

de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei , în 30 de zile

de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se aduc la cunoştiinţa publicului.�

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan , dl.dep.farm.Ion Burnei şi doamna dep.Iulia Pataki propun, în

continuare, ca art.43 să devină art.30 şi să se reformuleze după cum urmează:

�Art.30. � (1) Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua

numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat.

(2) Se exceptează de la prevederile alin.(1) cazurile de urgenţă apărute în

situaţii extreme.�

Această propunere are în vedere o formulare mai clară şi completă.

Comisia a hotărât, în unanimitate, aprobarea acestui amendament.

Referindu-se la textul art.44 din proiectul de lege, doamna dep.Iulia

Pataki propune ca acesta să se elimine, deoarece este un text descriptiv şi  nu are

caracter de normă juridică.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei propune ca art.45, care devine art.35, să se

reformuleze, pentru o exprimare mai clară şi succintă, după cum urmează:

�Art.31. � Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri

în demnitate.�
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Comisia a hotărât, în unanimitate, să adopte textul propus pentru art.45.

Asupra art.46 nu au fost făcute intervenţii. Comisia a hotărât ca art.46 să

devină art.32, în forma propusă în proiectul de lege.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei .

dl.dep.Gheorghe Popescu şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei au propus să se

introducă un nou text, ca art.33, pentru a se reglementa respectarea dreptului

pacientului la alegerea medicului curant şi care are următorul cuprins:

�Art.33. � Pacientul internat are dreptul la servicii medicale acordate de

către un medic din afara spitalului.�

Comisia a adoptat, în unanimitate, acest amendament.

Asupra art.47 nu au fost făcute intervenţii. Comisia a hotărât, în

unanimitate, să adopte textul art.47, care devine art.34, în forma propusă de

proiectul de lege.

Doamna dep.Iulia Pataki propune ca textul art.48 să se elimine, deoarece

este un text descriptiv şi nu are caracter de normă juridică.

Comisia a adoptat, în unanimitate, acest amendament.

La art.49 alin.(1), devenit art.35 alin.(1), dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , dl.dep.farm.Ion Burnei şi

Ministerul Sănătăţii şi Familiei au propus, pentru o exprimare mai clară,

următoarea reformulare:

�Art.34. � Pacientul are dreptul de a nu fi abandonat, continuarea

îngrijirilor medicale fiind obligatorie în orice situaţie.�

Asupra alin.(2) al art.49 nu au fost făcute intervenţii acesta fiind aprobat,

în unanimitate, ca alin.(2) al art.34, în forma înaintată în proiectul de lege.

Comisia a hotărât, în unanimitate, adoptarea art.49 , devenit art.34, cu

amendamdentul propus.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi doamna dep.dr.Ana

Florea,  referindu-se la textul art.50 , devenit art.36, subliniază că prevederea

este discriminatorie în ceea ce priveşte asigurarea accesului permanent al
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pacienţilor la farmacie şi serviciu stomatologic de gardă, numai în localităţile cu

peste 20.000 de locuitori. De asemenea,  aceste prevederi trebuie extinse şi

asupra asigurării asistenţei medicale de urgenţă. În aceste condiţii, domniile lor

au propus următoarea reformulare:

�Art.35. � Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de

urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în

program continuu.�

Comisia a aprobat, în unanimitate, amendamentul propus.

Doamna dep.Iulia Pataki propune , în continuare,  ca textul art.51 să se

elimine şi să se reformuleze în cuprinsul Capitolului �Dispoziţii tranzitorii şi

finale.�

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament.

De asemenea, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi

doamna dep.Iulia Pataki propun ca art.52 să se elimine, deoarece aceste

prevederi fac obiectul Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997, precum

şi ale Contractului-cadru de acordare a serviciilor medicale.

Comisia a aprobat, în unanimitate, amendamentul propus.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi

dl.dep.farm.Ion Burnei propun să se introducă un nou capitol, Capitolul VII, cu

titlul �Sancţiuni�, şi care are  următorul cuprins:

�Art.37. � Nerespectarea, de către personalul medico-sanitar, a

confidenţialităţii datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical ca

şi a celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în prezenta lege atrage, după caz,

răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, conform prevederilor

legale.�

Aceste prevederi sunt necesare pentru descrierea, în textul legii,  a faptelor

incriminate.

Comisia a hotărât, în unanimitate, să adopte amendamentul propus.
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De asemenea, la propunerea doamnei dep.Iulia Pataki, tiltul Cap.VI

�Dispoziţii finale�  reformulează  �Dispoziţii tranzitorii şi finale.�

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan şi dl.dep.farm.Ion Burnei au propus să se introducă, în

cuprinsul Cap.VI, un nou text ca art.38, cu următorul cuprins:

�Art.37. � (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a

prezentei legi, Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora normele de aplicare a

acesteia, care se  publică  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să afişeze, la loc vizibil,

standardele proprii în conformitate cu normele de aplicare a legii.

(3) Autorităţile sanitare dau publicităţii, anual, rapoarte asupra respectării

drepturilor pacientului, în care se compară situaţia din diferite regiuni ale ţării,

precum şi situaţia existentă cu una optimă.�

Amendamentul propus a fost adoptat în unanimitate , pentru a se asigura

intrumentele de aplicare a prevederilor prrezentei legi şi pentru preluarea

textelor reformulate de la art.51 şi 52 din proiectul de lege.

Asupra art.53 nu sunt făcute intervenţii, art.53 devenind art.39, în forma

propusă de proiectul de lege.

La art.54, care devine art.40, doamna dep.Iulia Pataki propune, pentru

respectarea normelor de tehnică legislativă, următoarea reformulare:

�Art.39. � La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art.78,

art.108 şi art.124 din Legea nr.3/1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei,

publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr.54 din 12 iulie 1978, precum şi orice

alte dispoziţii contrare.�

La finalul acestor dezbateri, comisia a adoptat, în unanimitate,proiectul

Legii drepturilor pacientului cu amendamentele prezentate, care vor face

obiectul raportului comisiei.
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În continuare, comisia a dezbătut propunerea legislativă privind

exercitarea profesiunii de biochimist, biolog, chimist, înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Colegiului Naţional al Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din

sistemul sanitar din România.

Aşa după cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,

propunerea legislativă  reglementează exercitarea profesiunii de biochimist ,

biolog şi chimist în sistemul sanitar, formarea, specializarea şi perfecţionarea

acestei categorii profesionale, organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al

Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din sistemul sanitar , precum şi

sancţiunile aplicabile în cazul încălcării regulamentelor specifice.

În cadrul dezbaterilor, comisia a examinat un număr de 22 de articole,

formulând o serie de amendamente. Astfel, în vederea corelării cu  Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor

de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical cu

modificările şi completările ulterioare, care stabileşte că această categorie

profesională are competenţa necesară  în efectuarea analizelor de laborator şi la

solicitarea pacientului, s-a propus eliminarea sintagmei � pe baza recomandărilor

medicului.�

În ceea ce priveşte protecţia biochimistului, biologului, chimistului  pentru

riscurile ce decurg din practica profesională, comisia a apreciat că  asigurarea

acestuia este o atribuţie obligatorie a angajatorului, prin societăţile de asigurări.

Pentru a se corela cu situaţiile întâlnite în teritoriu, în care pentru

exercitarea profesiunii în unele laboratoare de analize medicale este necesar

certificatul de acreditare, comisia a hotărât introducerea unui nou text în cadrul

Cap.I, secţiunea I �Exercitarea profesiunii de biochimist, biolog, chimist în

sistemul sanitar�, prin care se stabileşte că eliberarea certificatului de acreditare

se face de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

Referitor la Capitolul I , secţiunea a 2-a �Formarea, perfecţionarea şi

specializarea biochimiştilor, biologilor, chimiştilor din sistemul sanitar�, comisia
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a apreciat că o serie de texte privind  formele de învăţământ şi promovarea

profesională cuprind prevederi paralele cu Legea învăţământului şi, în

consecinţă, s-a propus eliminarea acestora ( art. 13, 14, 15 alin.(2), 16 şi 19 ).

În ceea ce priveşte normele de etică şi deontologie profesională cuprinse

în secţiunea a 3-a a Cap.I, comisia a hotărât că rezolvarea abaterilor şi litigiilor

de la etica profesională se face, după caz, de către şeful echipei medicale sau

conducerea unităţii, cu participarea reprezentantului Colegiului Medicilor din

România şi al Colegiului Naţional al Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor

din sistemul sanitar.

Referitor la titulatura de  Colegiul Naţional al Biochimiştilor, Biologilor şi

Chimiştilor din sistemul sanitar, titulatura de �Colegiu� a rămas în discuţie,

membrii comisiei prezentând 2 variante �Colegiu� sau �Ordin�.

Dezbaterile comisiei asupra propunerii legislative s-au oprit la art.23.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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