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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 24 aprilie 2002

La şedinţă a participat un număr de 14 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi: Georgescu Filip şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din Grupul parlamentar al
PSD, ultimul fiind membru al Guvernului.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei, care în deschidere a prezentat spre aprobare proiectul ordinei de zi, pe
care a fost înscris, ca unic punct, 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.

Ordinea de zi a fost acceptată în unanimitate.
În deschiderea dezbaterilor, dl preşedinte Nicolae Păun a precizat

faptul că obiectul de reglementare al propunerii legislative îl constituie modificarea
şi completarea Legii nr. 461/2001, în sensul asigurării autonomiei profesiei de
asistent medical, instituirii de atribuţii pentru Colegiul Asistenţilor Medicali din
România în privinţa avizării autorizaţiei de liberă practică, analizării şi rezolvării
litigiilor şi abaterilor de la etica profesională, propunere cu care comisia este
sesizată pentru aviz, şi are un caracter de lege organică.

De asemenea, dl preşdinte a mai precizat că Guvernul, în punctul său
de vedere, menţionează că la Ministerul Sănătăţii şi Familiei se află în lucru un
proiect de lege de modificare a Legii nr. 461/2001, cu termen de finalizare până în
trimestrul I al anului 2003, şi propune ca unele prevederi din prezenta iniţiativă
legislativă să fie examinate ca amendamente la proiectul Guvernului.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu o
serie de observaţii şi propuneri, atât de tehnică legislativă, cât şi de fond.
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Dl preşedinte Nicolae Păun a propus amânarea dezbaterii acestei
propuneri legislative, în vederea invitării unui membru al Guvernului la dezbateri,
eventual şi pe iniţiator.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang consideră că nu există motiv
pentru care ar trebui amânată dezbaterea propunerii legislative, atât timp cât în
punctul de vedere al Guvernului se menţionează că propunerile dlui deputat Petre
Naidin se pot constitui în amendamente, atunci când va veni proiectul Guvernului,
lucru pe care trebuie să-l facă comisia sesizată în fond.

Dl deputat Mircea Costache, în luarea sa de cuvânt, a menţionat că nu
este de acord cu titulatura �Ordinul Asistenţilor Medicali�, părându-i-se mai
potrivit termenul de �colegiu�, care este în concordanţă cu legislaţia în vigoare.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a menţionat faptul că, în
punctul de vedere al Consiliului Legislativ se menţionează că trebuie operată
înlocuirea termenului �Ordinul Asistenţilor Medicali din România� cu cel de
�Colegiul Asistenţilor Medicali din România�, care vine în întâmpinarea propunerii
dlui deputat Mircea Costache.

Propunerea de acordare a avizului favorabil, înaintată de dl deputat
Wittstock Eberhard-Wolfgang, a fost susţinută cu unanimitate de voturi de membrii
comisiei.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat
închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun Chisnăr Atena
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