
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                          Nr. 28/427/ 10 iunie 2002

BIROULUI PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR,

Vă înaintăm , alăturat, raportul la propunerea legislativă privind
modificarea şi completarea Legii nr.461/2001 privind exercitarea
profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Ordinului Asistenţilor Medicali din România (PL nr.205/2002), trimisă
comisiei pentru examinare, în fond,  cu adresa nr.205 din 27 mai 2002.

În conformitate cu prevederile art.66 alin.(3) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, la examinarea  propunerii legislative s-a avut în vedere şi
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.461/2001
privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România (PL
nr.703/2001) trimisă comisiei pentru examinare, în fond, cu adresa nr.703 din
15 aprilie 2002.

La întocmirea raportului , comisia a avut în vedere avizul Comisiei
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, precum şi avizul Consiliului
Legislativ.

 În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte
din categoria legilor organice.

                PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR,

 DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM          DEP.FARM.ION BURNEI



Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                                                                                              Nr. 28/427/ 10 iunie 2002

R A P O R T
asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.461/2001 privind exercitarea

profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România

1. Cu adresa nr.205 din 27 mai 2002,  Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea în
fond, în procedură obişnuită, a propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.461/2001 privind
exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali
din România (PL nr.205/2002). La întocmirea raportului , comisia a avut în vedere avizul Comisiei pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport,  avizul Consiliului Legislativ.În conformitate cu prevederile art.66 alin.(3) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, la examinarea propunerii legislative, s-a avut în vedere şi propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România (PL nr.703/2001).

Propunerea  legislativă, de modificare şi completare a Legii nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent
medical, înfiinţarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România (PL nr.205/2002) este determinată de
punerea în acord a legislaţiei în domeniu cu Acordul european  asupra instruirii şi formării asistenţilor medicali, adoptat la
Strasbourg, la 25 octombrie 1967 şi  semnat de România în luna august 2001.Modificările propuse vizează sistemul de
formare profesională a asistentului medical prin şcoli sanitare postliceale şi prin colegii universitare medicale. La încheierea
studiilor, absolvenţii primesc certificat de asistent medical, respectiv diplomă de asistent medical.

Propunerea legislativă cuprinde specialităţile în care se pregătesc asistenţii medicali atât pentru şcolile postliceale, cât



şi pentru colegiile universitare medicale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării , în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei,
este autorizat ca, în funcţie de dinamica sectorului sanitar, să stabilească noi specialităţi pentru pregătirea asistenţilor
medicali. De asemenea, propunerea legislativă reglementează modalităţile de evaluare, autorizare şi acreditare a unităţilor şi
instituţiilor care pregătesc asistenţi medicali precum şi  modul de pregătire practică a asistenţilor medicali.

Faţă de cele prezentate mai sus, comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare propunerile
legislative cu amendamentele ce fac obiectul raportului .Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului
Asistenţilor Medicali din România( PL nr.703/2001) a fost preluată ca amendamente la propunerea legislativă privind
modificarea şi completarea Legii nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România (PL nr.205/2002).

2. În raport de obiectul şi conţinutul lor, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit
prevederilor art.74 alin.(1) din Constituţia României.

3. La dezbaterea propunerilor legislative a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor doamna Luminiţa Gheorghiu, secretar de stat al Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

4. La lucrările comisiei din 4 şi 5.06.2002, din totalul de 14 membri, au fost prezenţi 12 deputaţi .
Raportul comisiei a fost adoptat 11 voturi pentru şi un vot împotrivă.

I. Amendamente admise
În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele

amendamente:
Nr.
crt.

Textul iniţial Text propus de Comisie
( autorul amendamentului )

Motivarea
propunerii

amendamentelor
0. 1. 2. 3.
1. Titlu

�Lege privind modificarea şi
completarea Legii nr.461/2001 privind
exercitarea profesiunii de asistent
medical, înfiinţarea, organizarea şi

Nemodificat.



0. 1. 2. 3.

3

funcţionarea Ordinului Asistenţilor
Medicali din România�

2. Formula introductivă
�În temeiul art.73 (1) din Constituţie

se supune Parlamentului spre dezbatere
şi adoptare a următorului proiect de
lege:�

Se reformulează astfel:
�Parlamentul României adoptă

prezenta lege.�
Pentru respectarea

normelor de tehnică
legislativă.

3. Articol unic

�Articol unic � Legea privind
modificarea şi completarea Legii
nr.461/2001 privind exercitarea
profesiunii de asistent medical,
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Ordinului Asistenţilor Medicali din
România , publicată în Monitorul Oficial
al României , Partea I, nr.425 din 31
iulie 2001, se modifică şi se completează
după cum urmează:�

Articolul unic se reformulează după
cum urmează:

�Articol unic � Legea nr.461/2001
privind exercitarea profesiunii de asistent
medical, înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Ordinului Asistenţilor
Medicali din România , publicată în
Monitorul Oficial al României , Partea I,
nr.425 din 31 iulie 2001, se modifică şi se
completează după cum urmează:�

Potrivit Legii nr.24/2000,
intervenţiile legislative
trebuie să aibă ca obiect
actul normativ de bază.

4. ___

�Art. 1. - (1) Exercitarea profesiunii
de asistent medical cu profil clinic sau

Se propune să se introducă un nou
punct, ca pct.1, cu următorul cuprins:

�1. La articolul 1, alineatul (1) va
avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Exercitarea profesiunii de
asistent medical cu profil clinic sau

S-a preluat textul art.1
alin.(1) din propunerea



0. 1. 2. 3.
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paraclinic este un drept al oricărei
persoane fizice, cetăţean român sau
străin, posesor al diplomei de asistent
medical, eliberată de o instituţie de
învăţământ recunoscută de lege, şi având
competenţa necesară pentru participarea
la îngrijirea sănătăţii persoanei, a
familiei şi a comunităţii. �

(Legea nr.461/2001)

paraclinic este un drept al oricărei
persoane fizice, cetăţean român sau
cetăţean al unui stat membru al Uniunii
Europene , posesor al diplomei de asistent
medical, eliberată de o instituţie de
învăţământ de specialitate din România ori
din străinătate, acreditată sau, după caz,
echivalată în condiţiile legii.�

Autor: dl.dep.Petre Naidin (Grupul
Parlamentar al PSD ) .

legislativă pentru
modificarea şi completarea
Legii nr.461/2001 privind
exercitarea profesiunii de
asistent medical,
înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Ordinului
Asistenţilor Medicali din
România ( PL
nr.703/2001).Conform
Tratatului de Constituire a
Comunităţii Europene se
interzice orice tratament
discriminatoriu bazat pe
naţionalitate cu privire la
dreptul de stabilire şi de
furnizare a serviciilor, pe
teritoriul statelor
comunitare.

5. Punctul unic

�Articolul 10 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

Art.10. � Formarea profesională a
asistentului medical se realizează în
instituţii de învăţământ publice sau
private, autorizate şi/sau acreditate,

Punctul unic devine pct.2 cu
următorul cuprins:

�2. Articolul 10 va avea următorul
cuprins:

Art.10. � Formarea profesională a
asistentului medical se realizează în
instituţii de învăţământ publice sau
private, autorizate şi/sau acreditate,

Deoarece intervenţiile
legislative au în vedere
modificarea art.10 din lege
şi, respectiv, completarea cu
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conform legii.

Art.101. � (1) Formele de învăţământ
pentru asistenţii medicali sunt:

a) de durată medie prin şcolile
sanitare postliceale, respectiv 2 � 3 ani, în
funcţie de specialităţi;

b) superioare, de scurtă durată,
respectiv 3 ani, prin colegii universitare
medicale.

(2) Absolvenţii şcolilor sanitare cu
certificat de absolvire pot continua
studiile în colegii universitare medicale
în condiţiile stabilite de senatul
universitar. Candidaţii admişi vor
susţine examene de diferenţă stabilite de
consiliile facultăţilor şi vor fi înscrişi  în
anul de studiu corespunzător examenelor
recunoscute şi celor promovate.

Art.102. � Absolventul şcolii sanitare
postliceale este denumit asistent
medical, iar absolventul colegiului
universitar medical este denumit asistent
medical diplomat. Certificatul de
asistent medical, respectiv diploma de

conform legii.�

Se elimină.

Se elimină.

art.101 � 104, urmează ca
acestea să fie evidenţiate în
cadrul articolului unic, ca
puncte marcate separat.

Idem.



0. 1. 2. 3.

6

asistent medical, va menţiona
competenţa profesională dobândită.

Art.103. � (1) Şcolile sanitare
postliceale, publice sau private,
pregătesc asistenţi medicali pentru
specialităţile: asistent medical generalist
( nursă), asistent medical generalist cu
specializare în obstetrică-ginecologie
( moaşă), asistent medical igienă şi
sănătate publică, asistent medical de
farmacie, asistent medical
balneofizioterapie.

(2) Colegiile universitare medicale
asigură pregătirea asistenţilor medicali
pentru management, ATI, radiologie,
balneofizioterapie, laborator, tehnică
dentară.

(3) Pregătirea practică a asistenţilor
medicali se efectuează în unităţi sanitare
stabilite în acest scop de Ministerul
Sănătăţii şi Familiei , atât pentru
învăţământul public cât şi pentru cel
privat.

Se elimină. Idem.
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(4) Ministerul Educaţiei şi Cercetării ,
în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi
Familiei este autorizat ca, în funcţie de
dinamica sectorului sanitar, să
stabilească noi specialităţi pentru
pregătirea asistenţilor medicali.

Art.104. � Şcolile sanitare postliceale,
publice sau private, respectiv Colegiile
universitare medicale sunt supuse
procesului de evaluare, autorizare şi
acreditare, potrivit legii.�

Se elimină. Idem.

6. ___ Se propune să se introducă un nou
punct, ca pct.3, cu următorul cuprins:

�3. După articolul 10 se introduc
articolele 101 � 104, cu următorul
cuprins:

Art.101. � (1) Formele de învăţământ
pentru asistenţii medicali sunt:

a) de durată medie prin şcolile sanitare
postliceale, respectiv 2 � 3 ani, în funcţie
de specialităţi;

b) superioare, de scurtă durată,
respectiv 3 ani, prin colegii universitare
medicale.

Cu motivaţia de la nr.crt.5
din prezentul raport; textele
de la art.101 � 104 s-au
preluat din punctul unic al
prezentei propuneri
legislative.



0. 1. 2. 3.

8

(2) Absolvenţii şcolilor sanitare cu
certificat de absolvire pot continua studiile
în colegii universitare medicale în
condiţiile stabilite de senatul universitar.
Candidaţii admişi vor susţine examene de
diferenţă stabilite de consiliile facultăţilor
şi vor fi înscrişi  în anul de studiu
corespunzător examenelor recunoscute şi
celor promovate.

Art.102. � Absolventul şcolii sanitare
postliceale este denumit asistent medical,
iar absolventul colegiului universitar
medical este denumit asistent medical
diplomat. Certificatul de asistent medical,
respectiv diploma de asistent medical, va
menţiona competenţa profesională
dobândită.

Art.103. � (1) Şcolile sanitare
postliceale, publice sau private, pregătesc
asistenţi medicali pentru specialităţile:
asistent medical generalist ( nursă),
asistent medical generalist cu specializare
în obstetrică-ginecologie     ( moaşă),
asistent medical igienă şi sănătate publică,
asistent medical de farmacie, asistent
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medical balneofizioterapie.

(2) Colegiile universitare medicale
asigură pregătirea asistenţilor medicali
pentru management, ATI, radiologie,
balneofizioterapie, laborator, tehnică
dentară.

(3) Pregătirea practică a asistenţilor
medicali se efectuează în unităţi sanitare
stabilite în acest scop de Ministerul
Sănătăţii şi Familiei , atât pentru
învăţământul public cât şi pentru cel
privat.

(4) Ministerul Educaţiei şi Cercetării ,
în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi
Familiei este autorizat ca, în funcţie de
dinamica sectorului sanitar, să stabilească
noi specialităţi pentru pregătirea
asistenţilor medicali.

Art.104. � Şcolile sanitare postliceale,
publice sau private, respectiv colegiile
universitare medicale sunt supuse
procesului de evaluare, autorizare şi
acreditare, potrivit legii.�
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7. Art.II.
�Articolele se renumerotează.�

Se propune să se elimine. Renumerotarea articolelor
se face numai cu ocazia
republicării.

II. AMENDAMENTE RESPINSE

În cursul dezbaterilor, comisia a respins următoarele amendamente:
   Autor: dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD ) .

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul
acestuia

Motivare

0. 1. 2. 3.
1. ___ Propune ca alin.(2) al art.1 din lege

să se reformuleze după cum urmează:
�(2) Exercitarea profesiunii de asistent

medical este autorizată de Ministerul
Sănătăţii şi Familiei şi avizată de Colegiul
Asistenţilor Medicali din România.�

1. Textul face obiectul
pct.2 art.1 alin.(2) din PL
nr.703/2001.

2. Avizarea exercitării
profesiunii de asistent
medical nu este un atribut al
Ordinului Asistenţilor
Medicali din România .

2. ___ Propune ca art.3 din lege să se
reformuleze după cum urmează:

�Art.3. � (1) Profesiunea de asistent
medical este autonomă în ceea ce priveşte

1. Textul face obiectul
pct.3 art.3 din PL
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îngrijirea persoanei sănătoase şi a celei
bolnave.

(2) Îngrijirile sunt de natură educativă,
relaţională şi tehnică, cuprinzând relaţii şi
responsabilităţi independente şi
dependente.�

nr.703/2001.

2. Asistentul medical are
rolul de tehnician-executant.

3. ___ Propune ca art.4 din lege să se
reformuleze după cum urmează:

�Art.4. � Autorizarea pentru practica
profesiunii de asistent medical se face de
către Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi
este avizată de către Colegiul Asistenţilor
Medicali din România.�

1. Textul face obiectul
pct.4 art.4 din PL
nr.703/2001.

2. Avizarea exercitării
profesiunii de asistent
medical nu este un atribut al
Ordinului Asistenţilor
Medicali din România .
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4. ___ Propune ca art.9 din lege să se
reformuleze după cum urmează:

�Art.9. � Conţinutul şi caracteristicile
activităţii de asistent medical sunt:

a) păstrarea sănătăţii şi profilaxia
îmbolnăvirilor;

b) îndeplinirea rolului propriu şi a
rolului delegat;

c) educaţia pentru sănătate;
d) efectuarea tehnicilor aferente

exercitării optime a actului medical;
e) participarea la formarea teoretică şi

practică a viitorilor asistenţi medicali;
f) participarea la cercetare în domeniul

medical şi al îngrijirilor pentru sănătate;
g) participarea, alături de alte categorii

de personal, la protejarea mediului
ambiant.�

1. Textul face obiectul
pct.5 art.9 din PL
nr.703/2001.

2. Asistentul medical nu
poate fi abilitat cu astfel de
atribuţii deoarece are rolul
de tehnician-executant. O
parte din atribuţiile enunţate
fac obiectul legii.

5. ___ Propune ca după art.13 din lege să se
introducă un nou text, ca art.131 cu
următorul cuprins:
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�Art.131. � Salariile de bază
individuale precum şi indemnizaţiile de
conducere pentru asistentul medical din
sistemul sanitar public şi privat se
stabilesc în limitele prevăzute de lege, pe
baza evaluării anuale a performanţelor
profesionale individuale, în raport cu
cerinţele postului şi cu respectarea
încadrării în resursele financiare alocate
anual pentru cheltuielile cu salariile.�

1. Textul face obiectul
pct.6  din PL nr.703/2001.

2. Salarizarea
asistenţilor medicali se face
potrivit legii.

6. ___ Propune ca art.18 din lege să se
reformuleze după cum urmează:

�Art.18. � Asistentul medical are
îndatorirea fundamentală de a acorda
asistenţă medicală de urgenţă, indiferent
de locul sau situaţia în care se găseşte.�

1. Textul face obiectul
pct.7 art.18  din PL
nr.703/2001.

2. Asistentul medical are
competenţă de a acorda
numai primul ajutor
medical, în mod
nediscriminatoriu.
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7. ___ Propune ca art.19 din lege să se
reformuleze după cum urmează:

�Art.19. � Litigiile sau abaterile de la
etica profesională vor fi stabilite, analizate
şi rezolvate de către Colegiul Asistenţilor
Medicali din România, potrivit Codului de
etică şi deontologie profesională al
asistentului medical.�

1. Textul face obiectul
pct.8 art.19  din PL
nr.703/2001.

2. Ordinul Asistenţilor
Medicali din România nu
are capacitatea de a analiza
şi soluţiona, singular,
litigiile şi abaterile de la
etica profesională.

8. ___ Propune ca art.20 din lege să se
reformuleze după cum urmează:

�Art.20. � (1) Activitatea asistentului
medical se desfăşoară în cadrul unei
echipe medicale formate, după caz, din
medic, asistent medical şi infirmieră.

(2) Asistentul medical recunoaşte şi
respectă competenţele profesionale ale
celorlalţi membri ai echipei medicale,
participând la menţinerea relaţiilor
echitabile în cadrul acesteia.

1. Textul face obiectul
pct.9 art.20 din PL
nr.703/2001.
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(3) În cadrul echipei, asistentul
medical are competenţele şi
responsabilităţile prevăzute de
reglementările legale.� 2. Asistentul medical este

direct subordonat, din punct
de vedere profesional,
medicului şi pentru a
preciza, cu claritate, poziţia
pe care o are asistentul
medical în cadrul echipei
medicale.

9. ___ Propune ca art.23 din lege să se
reformuleze după cum urmează:

�Art.23. � (1) Colegiul Asistenţilor
Medicali din România se înfiinţează ca
organizaţie profesională,
neguvernamentală, apolitică, nonprofit şi
cu personalitate juridică, care reprezintă
interesele profesionale ale asistenţilor
medicali.

(2) Colegiul Asistenţilor Medicali din
România cuprinde toţi asistenţii medicali,
cetăţeni români sau străini, domiciliaţi în
România, acreditaţi să practice
profesiunea de asistent medical. Asistenţii

1. Textul face obiectul
pct.10 art.23 din PL
nr.703/2001.
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medicali care, la data intrării în vigoare a
prezentei legi, sunt autorizaţi să îşi
desfăşoare activitatea în unităţi ale
Ministerului Sănătăţii şi Familiei sau ale
altor ministere cu reţea sanitară proprie,
precum şi în sectorul privat, sunt membri
ai Colegiului Asistenţilor Meidicali din
România de la această dată.

(3) Colegiul Asistenţilor Medicali din
România este un organism profesional
autonom, unic şi îşi exercită atribuţiile
fără posibilitatea vreunei imixtiuni.�

2. Curtea Europeană a
Drepturilor Omului a hotărât
că pentru exercitarea unei
profesiuni nu este obligatorie
aderarea la o organizaţie
profesională.

10. ___ Propune ca art.25 din lege să se
reformuleze după cum urmează:

�Art.25. � Colegiul Asistenţilor
Medicali din România are următoarele
atribuţii:

a)       apără prestigiul şi deminitatea
profesională de asistent medical,
promovează drepturile şi interesele
acestuia, asigură respectarea de către
asistenţii medicali a obligaţiilor ce le revin

1. Textul face obiectul
pct.11 art.25 din PL
nr.703/2001.
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faţă de bolnav şi de sănătate publică;
b) asigură aplicarea legilor şi

regulamentelor care organizează şi
reglementează exerciţiul profesiunii;

c) elaborează, adoptă şi supraveghează
respectarea Codului de etică şi
deontologie profesională;

d) avizează eliberarea autorizaţiei de
liberă practică medicală;

e) susţine activitatea şi dezvoltarea
cercetării ştiinţifice medicale şi
organizează manifestări ştiinţifice;

f) acţionează, alături de instituţiile
sanitare centrale şi teritoriale, ca în
unităţile medicale publice şi private
( cabinete, policlinici, spitale) să fie
asigurată calitatea actului medical;

g) organizează judecarea cazurilor de
abateri de la normele de etică profesională
şi deontologie medicală, în calitatea de
organ de jurisdicţie profesională;

h) în cadrul Colegiului Asistenţilor
Medicali din România funcţionează
comisii care reprezintă specialităţile
medicale.�

2. Ordinul Asistenţilor
Medicali din România
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acţionează numai în numele
membrilor săi. Codul de
etică şi deontologie
profesională trebuie să
răspundă cerinţelor
profesionale ale Ministerului
Sănătăţii şi Familiei şi
Colegiului Medicilor din
România . De asemenea, în
relaţiile cu instituţiile
publice aceştia sunt
reprezentaţi de Ministerul
Sănătăţii şi Familiei .

11. ___ Propune ca art.31 din lege să se
reformuleze după cum urmează:

�Art.31. � (1) Consiliile judeţene au
un număr de membri proporţional cu
numărul asistenţilor medicali înscrişi în
evidenţă, după cum urmează:

a) până la 1000 de asistenţi medicali
înscrişi în registru � 11 membri;

b) între 1001 � 2000 de asistenţi
medicali înscrişi în registru � 15 membri;

c) între 2001 � 4000 de asistenţi
medicali înscrişi în registru � 19 membri;

d) peste 4000 de asistenţi medicali
înscrişi în registru � 21 membri.

1. Textul face obiectul
pct.12 art.31 din PL
703/2001.
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(2) Consiliul constituit la nivelul
municipiului Bucureşti este format din 25
de membri.

(3) Alegerea membrilor consiliilor
judeţene şi al Municipiului Bucureşti se
face prin vot secret, cu majoritate simplă,
prin participarea a minimum două treimi
din numărul total al delegaţilor aleşi de
adunările generale locale, potrivit normei
de reprezentare de un delegat la 50 de
membri înscrişi în registru. Alegerile sunt
validate în prezenţa a două treimi din
numărul delegaţilor prezenţi la conferinţa
de alegeri. În cazul în care nu sunt
prezenţi la conferinţa de alegeri două
treimi din numărul delegaţilor, se va
organiza, după 30 de zile,o altă conferinţă
de alegeri, al cărei rezultat va fi validat
prin prezenţa a minimum jumătate plus
unu din numărul delegaţilor. În caz
contrar, procedura se repetă după alte 30
de zile.

(4) Organizarea alegerilor la nivel
juţean şi respectiv al municipiului
Bucureşti precum şi la nivel naţional se
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desfăşoară o dată la 4 ani, în baza
regulamentului elaborat de Comisia
electorală centrală, care va funcţiona în
următoarea componenţă:

a)  4 reprezentanţi ai Ministerului
Sănătăţii şi Familiei ;

b) 4 reprezentanţi ai sindicatelor
reprezentative ale asistenţilor medicali din
ramura sanitară, potrivit legii;

c) câte un reprezentant al ministerelor
cu reţea sanitară proprie.�

2. Textele alin.(1) şi (2)
ale art.31 sunt conforme cu
legea. La alin.(3) legea
asigură o mai bună
reprezentativitate a
delegaţilor aleşi şi o
simplificare şi eficientizare a
sistemului electoral. În plus,
legea nominalizează funcţiile
de conducere din biroul
consiliului judeţean al
Ordinului Asistenţilor
Medicali din România şi
asigură o independenţă a
acestor organisme faţă de
sindicatele profesionale.
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12. ___ Propune ca art.36 alin.(1) din lege să
se reformuleze după cum urmează:

�Art.36 � (1) Consiliul Naţional este
alcătuit din câte 1 reprezentant al fiecărui
judeţ, respectiv 3 reprezentanţi ai
municipiului Bucureşti şi câte 1
reprezentant din reţelele paralele.�

1. Textul face obiectul
pct.13 art.36 alin.(1) lin PL
703/2001.

2. Textul legii asigură o
mai bună reprezentativitate a
delegaţilor aleşi de către
Adunarea generală a
Ordinului Asistenţilor
Medicali din România .

13. ___ Propune ca art.39 din lege să se
reformuleze după cum urmează:

�Art.39. � Persoanele care exercită
funcţii de conducere la nivel judeţan sau
naţional în structurile Colegiului
Asistenţilor Medicali din România, îşi
menţin locul de muncă pe perioada cât
îndeplinesc funcţia respectivă şi
beneficiază de vechime în muncă.�

1. Textul face obiectul
pct.14 art.39 din PL
703/2001.

2. Precizarea privind
�vechimea în muncă� nu este
necesară.
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14. ___ Propune ca după art.44 din lege să se
introducă un nou text, ca  art.441 , cu
următorul cuprins:

�Art.441 � (1) Atribuţiile Colegiului
Asistenţilor Medicali din România nu pot
fi exercitate de nici o altă asociaţie
profesională medicală. Membrii
Colegiului Asistenţilor Medicali din
România pot face parte şi din alte asociaţii
profesionale.

(2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei are
obligaţia de a pune la dispoziţia comisiilor
electorale, pentru organizarea Colegiului
Asistenţilor Medicali din România,
evidenţa nominală a asistenţilor medicali
din România.

(3) Primele alegeri vor fi organizate
de comisii electorale semnate, cu care
Direcţiile de Sănătate Publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti pe de-o parte , şi
filialele judeţene ale sindicatelor
reprezentative ale asistenţilor medicali
existente la data intrării în vigoare a
prezentei legi, pe de altă parte, au număr
egal de reprezentanţi. Comisiile electorale

1. Textul face obiectul
pct.15 din PL 703/2001.
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sunt alcătuite din 8 membri.

(4) La nivel naţional se va organiza o
Comisie Electorală Centrală, în care
Ministerul Sănătăţii şi Familiei va avea 3
reprezentanţi, sindicatele reprezentative
ale asistenţilor medicali 3 reprezentanţi,
asociaţiile profesionale reprezentative ale
asistenţilor medicali 3 reprezentanţi şi
ministerele cu reţea sanitară proprie 1
reprezentant.

(5) Activitatea acestei comisii constă
în validarea alegerilor judeţene şi în
organizarea alegerilor la nivel naţional.

(6) Activitatea acestei comisii
încetează în momentul constituirii legale a
primei Adunări Generale a Colegiului
Asistenţilor Medicali din România.

(7) Membrii Colegiului Asistenţilor
Medicali din România sunt înscrişi într-un
registru, care se publică periodic.

(8) Asistenţii medicali, la vârsta
pensionării, rămân înscrişi, la cerere, în
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Colegiul Asistenţilor Medicali din
România.�

2. Aderarea la această
asociaţie profesională nu
este obligatorie şi, în
consecinţă, restricţionarea
constituie o discriminare.
Problematica desfăşurării
primelor alegeri este judicios
soluţionată la art.33 din
Legea nr.461/2001.

15. ___ Se propune să se introducă un nou
articol, ca Art.II, cu următorul cuprins:

�Art.II. � În cuprinsul legii, sintagma
�Ordinul Asistenţilor Medicali din
România� se înlocuieşte cu sintagma
�Colegiul Asistenţilor Medicali din
România.�

1. Textul propus face
obiectul Art.II din PL
703/2001.

2. Această denumire
respectă principiile de bază
ale statutului asistentului
medical din România.

Comisia a propus aprobarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.461/2001 privind
exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din
România cu 11 voturi pentru, un vot împotrivă şi nici o abţinere.
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