
 
 
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 11.11.1998 

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 11.11.1998 între orele 9,30 – 14,30, având 
următoarea ordine de zi: 

1. Audierea reprezentanţilor Colegiului Asistenţilor 
Medicali din România asupra proiectului de Lege privind 
exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Colegiului Asistenţilor Medicali din 
România. 

2. Audierea domnului ministru secretar de stat al 
Ministerului Sănătăţii, conf.dr.Ciocâlteu Alexandru asupra 
oportunităţii proiectului de Lege privind exercitarea profesiunii 
de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Asistenţilor Medicali din România. 

3. Diverse alte probleme privind activitatea comisiei. 
 
 
 
 

 
     Parlamentul  României 
       Camera  Deputaţilor 
  
 
              Comisia pentru sănătate şi familie   Bucureşti 11.11.1998 
         Nr. 365/XXXVI/8 



 2

La primul punct al ordinei de zi, domnul Georgescu 
Gheorghe, preşedintele Colegiului Asistenţilor Medicali din 
România face o scurtă prezentare a poziţiei acestui organism, 
privind oportunitatea proiectului de lege. 

 Domnia sa arată că proiectul de lege a parcurs 
procedura de consultare a organizaţiilor profesionale ale 
asistenţilor medicali. Înfiinţarea Colegiului Asistenţilor Medicali 
din România pe baza prevederilor Legii nr.21/1924, prevederi 
care nu sunt suficiente pentru desfăşurarea activităţii 
profesionale la actualul nivel, conduce la solicitarea, de către 
reprezentanţii acestui organism, ca înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Colegiului Asistenţilor Medicali din România să se 
constituie ca un capitol aparte în proiectul de lege privind 
exercitarea profesiunii de asistent medical. În prezent, Colegiul 
Asistenţilor Medicali se consideră unicul organism reprezentativ 
la nivel naţional, deoarece Ordinul Asistenţilor Medicali nu este 
legal constituit, formalităţile de constituire aflându-se la 
tribunal. În prezent, Ordinul Asistenţilor Medicali se află în 
litigiu cu SANITAS-ul, a căror membri, parţial, sunt şi membri 
ai Colegiului Asistenţilor Medicali. 

În concluzie, domnul preşedinte al Colegiului 
Asistenţilor Medicali îşi exprimă convingerea că membrii 
comisiei o să acorde importanţa cuvenită în ce priveşte locul şi 
rolul pe care corpul asistenţilor medicali îl are în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate şi în general în asistenţa medico-
sanitară. Colegiul Asistenţilor Medicali din România consideră 
că prezentul proiect de lege cuprinde toate aspectele legate de 
activitatea asistentului medical. 

Comisia pentru sănătate şi familie consideră că: 
1. Profesia de asistent medical se supune strict 

prescripţiei medicale a medicului şi ca urmare nu poate fi 
caracterizată ca o profesie “autonomă”, aşa cum este prevăzut la 
art.3 alin.(2) şi art.4 din proiectul de lege; 

2. Asistenţii medicali nu dispun de pregătirea 
profesională necesară pentru a practica, în regim de autonomie, 
această profesie; 
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3. Textul prezentului proiect de lege este o copie a 
Legii nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din 
România, care prin caracteristicile profesiunii de medic nu 
corespunde în formă şi fond cu prezentul proiect de lege; 

4. Acest proiect de lege nu are corespondent în 
legislaţia internaţională, respectiv a Uniunii Europene; 

5. În condiţiile în care se legiferează Colegiul 
Asistenţilor Medicali, vor apare solicitări de legiferare a unor 
colegii şi din partea altor categorii profesionale medicale (surori 
medicale, infirmiere); 

6. În prezent, există un număr de cinci acte 
normative care creează cadrul legal de desfăşurare a activităţii 
asistenţilor medicali şi anume:Statutul asistenţilor medicali, 
Ordinul Asistenţilor Medicali, asociaţiile profesionale de 
specialitate şi fişa postului. 
 
 

La punctul 2 al ordinei de zi, domnul dr.Ciocâlteu 
Alexandru, ministru secretar de stat al Ministerului Sănătăţii 
face unele aprecieri asupra proiectului de lege privind 
exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Colegiului Asistenţilor Medicali din 
România. 

Domnia sa arată că, legiferarea proiectului de lege, în 
forma prezentată, conduce la posibilitatea ca, asistenţii medicali, 
să nu poată fi traşi la răspundere pentru greşelile profesionale 
săvârşite. În viziunea modernă a nursingului, principala sarcină 
a asistenţilor medicali va fi aceea de a acorda îngrijiri medicale 
şi nu de a aplica tratamente medicale.  Importanţa profesiunii de 
asistent medical a fost supraevaluată de către organismele 
profesionale ale acestora, iar liderii care reprezintă această 
categorie profesională urmăresc şi realizarea intereselor proprii.          
Domnia sa propune un dialog sincer şi corect cu toate 
organizaţiile sindicale din domeniu, pentru a se explica de ce nu 
trebuie promovat proiectul de lege. 
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Colegiul Asistenţilor Medicali din România 
urmăreşte să devină o autoritate în materie, prin încorporarea 
forţată a tuturor asistenţilor medicali, care doresc să profeseze şi 
prin emiterea de avize de liberă practică medicală. 

Comisia pentru sănătate şi familie apreciază că 
promovarea acestui proiect de lege reprezintă, de fapt, 
manifestarea unei crize de autoritate în acest domeniu. 

Pentru a preciza locul şi rolul categoriilor 
profesionale medicale este necesară promovarea, în regim de 
urgenţă, a unei iniţiative legislative care să reglementeze 
exercitarea tuturor profesiilor medicale. 

 
La punctul 3 al ordinei de zi s-a luat în discuţie 

solicitarea domnului dep.dr.Baranyi Francisc, membru al 
comisiei, de a susţine, în Plenul Camerei Deputaţilor, unele 
amendamente pe marginea propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.145/1997 a asigurărilor 
sociale de sănătate. 

Comisia a fost de acord cu acestă solicitare. 
În continuare, s-a analizat reclamaţia domnului 

dep.Pavel Vasile privind calitatea necorespunzătoare a 
produselor alimentare oferite prin restaurantul Camerei 
Deputaţilor. 

Comisia a hotărât înaintarea unei scrisori către Biroul 
Permanent al Camerei Deputaţilor, prin care propune ca un 
număr de 5 deputaţi membri ai comisiei să participe la controlul 
care se efectuează în cadrul acestui sector. 

La lucrările comisiei au participat 14 deputaţi, fiind 
absent motivat domnul dep.dr.Cândea Vasile. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dep.dr.Ion Berciu 
 


