
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                Nr. 28/584/ 10 octombrie 2002   

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de 8 şi 9.10.2002   

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de

8.10.2002, între orele 13,00 � 17,30 iar în ziua de 9.10.2002 între orele 9,00 �

14,30,  având 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).

La primul punct al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere şi avizare

propunerea legislativă privind controlul psihologic şi psihiatric asupra

candidaţilor la funcţiile de demnitari publici.

Propunerea legislativă, aşa după cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei  are ca obiect de reglementare instituirea unui control
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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.

Propunerea legislativă este structurată pe 3 capitole care cuprind

prevederi privind organizarea controlului psihologic şi psihiatric.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, în unanimitate, avizarea negativă

a propunerii legislative, pentru următoarele considerente :

1. Prevederile propunerii legislative aduc  atingere  drepturilor

prevăzute de art.26 din Constituţia României, privind viaţa intimă, familială şi

privată, obligând candidatul sau familia să prezinte rezultatele controlului

psihologic şi psihiatric  organismelor de conducere ale formaţiunii politice .

2. Propunerea legislativă vine în contradicţie cu Legea nr.677/2001

pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

şi libera circulaţie a acestor date. Aceasta stabileşte cu claritate caracterul de

confidenţialitate.

3. Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări

psihice nr.487/2002 cuprinde prevederi referitoare la determinarea capacităţii

psihice şi a discernământului pacientului. La art.13 alin.(2)  se precizează că:

�Evaluarea capacităţii psihice se efectuează pentru unele profesiuni care necesită

acest fapt, categoriile urmând a fi stabilite prin norme elaborate de către

Ministerul Sănătăţii şi Familiei .� Menţionăm că în perioada elaborării acestei

legi comisia a pus în discuţie şi  aspectul privind controlul psihiatric obligatoriu

a unor categorii profesionale care vin în contact cu publicul însă, în urma

consultării cu experţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, s-a concluzionat că nu

este necesară această precizare, întrucât este discriminatorie.

4. Întrucât în legislaţia din România nu există astfel de reglementări

pentru alte categorii profesionale, comisia apreciază că aceste prevederi au un

profund caracter discriminator . Acest caracter este întărit şi prin faptul că
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legislaţia Comunităţii Europene şi  restul legislaţiei internaţionale în materie nu

cuprind astfel de prevederi.

5. Întrucât prin impunerea controlului psihologic şi psihiatric pentru

candidaţii la o funcţie de demnitate publică, propunerea legislativă se

îndepărtează de prevederile art.34 şi 35 din Constituţie, privind dreptul de vot şi

dreptul de a fi ales, comisia a apreciat că iniţiatorul acesteia face o gravă

confuzie cu procedura de angajare a salariaţilor, prin care se solicită obligatoriu

fişa medicală care cuprinde un examen  medical complex.

6. Referitor la art.2, care prevede că acest control psihologic şi

psihiatric se efectuează de către Colegiul Medicilor din România şi  Asociaţia

Psihologilor, comisia a apreciat că este incorect formulat. În acest sens precizăm

că Legea nr.100/1998 privind asistenţa de sănătate publică prevede că asistenţa

medicală de specialitate ( deci şi cea psihologică şi psihiatrică ) se asigură prin

cabinete medicale, spitale sau alte unităţi de profil. De asemenea, potrivit Legii

nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Colegiului Medicilor din România , colegiul este o organizaţie

profesională care reprezintă interesele medicilor şi, în aceste condiţii, exercitarea

controlului psihologic şi psihiatric de către Colegiul Medicilor din România, aşa

cum prevede propunerea legislativă, nu este posibilă.

Având în vedere cele mai sus menţionate, comisia a hotărât, în

unanimitate, avizarea negativă a propunerii legislative privind controlul

psihologic şi psihiatric asupra candidaţilor la funcţiile de demnitari publici.

La punctul 2 al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere proiectul legii

drepturilor pacientului.

În urma dezbaterilor generale, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei a concluzionat că proiectul de lege, care are ca obiect de reglementare

stabilirea şi protejarea drepturilor bolnavilor, având drept scop creşterea calităţii

serviciilor medicale, trebuie corelat cu legislaţia europeană în materie, printre
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care Declaraţia promovării drepturilor pacienţilor în Europa, adoptată la

Amsterdam în anul 1994 şi Legea nr.74/1999 pentru ratificarea Cartei sociale

europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996.

În urma dezbaterilor pe articole, comisia  a hotărât modificarea propunerii

legislative prin formularea unor amendamente care vizează următoarele aspecte

principale :

Reformularea titlurilor capitolelor  I � VI şi  introducerea a două noi

capitole cu titlul �Dreptul pacientului la informaţia medicală� respectiv

�Sancţiuni�, măsură necesară deoarece acestea nu reflectă sintetic obiectul

normelor enunţate.

Introducerea  în textul legii de noi texte, care să definească noţiunile  de

pacient, discriminare, îngrijiri de sănătate, intervenţie medicală şi îngrijiri

terminale, care să fie în corelare cu legislaţia Uniunii Europene în materie.

În ceea ce priveşte drepturile pacienţilor, comisia a hotărât şi a votat că

pacientul are dreptul la respect al persoanei sale, ca fiinţă umană, fără nici o

discriminare, precum şi la  dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate,

a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri şi a alternativelor existente la

procedurile propuse.

De asemenea, în acord   cu Declaraţia promovării drepturilor pacienţilor

în Europa, adoptată la Amsterdam, comisia  a apreciat că 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 şi totodată de a refuza o

intervenţie medicală, asemănându-şi în scris răspunderea pentru decizia sa.

Pentru a se reglementa situaţiile în care pacientul nu-şi poate exprima

voinţa privind intervenţia medicală, iar reprezentantul legal refuză să-şi dea

consimţământul, comisia a hotărât că responsabilitatea revine Comisiei de

arbitraj, care este constituită din trei medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi

doi medici pentru pacienţii din ambulator.
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În ceea ce priveşte stabilirea criteriilor medicale privind selectarea

pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr

limitat, comisia a hotărât că elaborarea acestora revine Ministerului Sănătăţii şi

Familiei , ca autoritate centrală în domeniul ocrotirii sănătăţii.

Un alt aspect se referă  la dreptul privind confidenţialitatea informaţiilor şi

viaţa privată a pacientului, unde comisia a apreciat că toate informaţiile privind

starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul şi tratamentul sunt

confidenţiale; fac excepţie de la aceste prevederi situaţiile în care informaţiile

sunt necesare altor medici implicaţi în tratamentul pacientului sau dacă legea o

cere în mod expres.

În corelare cu Legea asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997,  comisia

a hotărât introducerea de noi texte care cuprind prevederi  referitoare la dreptul

pacientului internat de a apela la serviciile medicale ale unui medic din afara

spitalului şi de a beneficia de asistenţă medicală de urgenţă şi de servicii

farmaceutice în program continuu.

Alte modificări propuse şi aprobate de comisie au vizat eliminarea unor

texte care cuprind prevederi paralele cu Legea asigurărilor sociale de sănătate

nr.145/1997, precum şi ale Contractului � cadru de acordare a serviciilor

medicale, Legea nr.100/1998 privind asistenţa de sănătate publică precum  şi

Constituţia României.

În urma dezbaterilor, comisia a votat, în unanimitate, proiectul Legii

drepturilor pacientului, cu amendamentele adoptate, care vor face obiectul

raportului.

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.



6

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

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 ).
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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  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.

Din numărul total al membrilor comisiei ( 14 ) a absentat motivat doamna

dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,

DEP.ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM


