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R  E  F  E  R  A  T    D  E   A  P  R  O  B  A  R  E 

 Având în vedere: 

1.  prevederile art. 691 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată cu modificările și completările ulterioare: „Art. 691. - În termen de 60 de zile 

de la intrarea în vigoare a prezentului titlu, Ministerul Sănătății și Autoritatea de 

Supraveghere Financiară**) vor elabora împreună, prin ordin comun sau separat, după 

caz, normele metodologice de aplicare a acestuia.”  

2. Prevederile Ordinul ministrului sănătății nr. 482/2007 

3. Nota informativă cu privire la drepturile pacientului sosită de la Cancelaria Primului 

Ministru nr. VVV 3221/ 29.08.2016 

4. Cererile repetate ale reprezentanților asociațiilor pentru respectarea drepturilor  

pacienților precum și ale multor pacienți în nume personal  

5. Cererilor de clarificare ale personalului medical privind evitarea situațiilor de malpraxis, 

propunem modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 482/2007 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a titlului XVI "Răspunderea civilă a personalului 

medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii pentru următoarele motive: 

1. Refacerea referințelor referitoare la numerele articolelor din legea 95 după republicare. 

2. Precizări suplimentare privind acordul scris al pacientului privind aspectele prevăzute 

de art. 660 din Legea 95: 

    a) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa pacientului; 

    b) actul medical la care urmează a fi supus; 

    c) descrierea, pe scurt, a informaţiilor ce i-au fost furnizate de către medic, medicul 

dentist, asistentul medical/moaşă; 

    d) acordul exprimat fără echivoc pentru efectuarea actului medical; 

    e) semnătura şi data exprimării acordului. 

    (2) Acordul scris constituie anexă la documentaţia de evidenţă primară. 

Deasemenea sunt prevăzute mai clar precizări privind situațiile în care pacientul nu poate 

comunica sau semna un consimțământ informat, sau pacientul este minor. 

3. Este introdusă o anexă care reprezintă formularul prin care pacientul își exprimă 

acordul informat. Acest formular a fost introdus pentru a evita posibilele situații de 

malpraxis în care pot ajunge medicii/medicii dentiști/asistentenții medicali sau moașele 



în cursul investigațiilor sau tratamentului pacienților. Prin acest formular se asigură și o 

uniformitate a Acordului Informat la nivelul tuturor unităților sanitare. 

4. În anexa nr. 2 este prevăzut formularul de raport privind asistența medicală acordată în 

situații de urgență situație în care pacientul nu își poate exprima acordul informat. 

5. Precizări privind contractele de asigurare de răspundere civilă profesională având ca 

obiect asigurarea de răspundere civilă a personalului medical. Aceste precizări se 

referă la perioada de valabilitate a poliței de asigurare, introducerea unei clauze de 

anterioritate de 36 de luni prin care se pot despăgubi actele de malpraxis, acoperirea 

atât a prejudiciului patrimonial, cât și a celui nepatrimonial, fără sublimite stabilite 

pentru acestea. 

Aceste modificări vor asigura o protecție sporită a personalului medical evitând 

comportamente medicale defensive pentru evitarea eventualelor situații de malpraxis. 

 

În acest sens, a fost elaborat proiectul de ORDIN privind modificarea și completarea 

Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, aprobate prin Ordinul 

ministrului sănătății nr. 386/2004   pe care, dacă sunteți de acord, vă rugăm  să-l aprobați în 

vederea postării pe site-ul Ministerului Sănătății, pentru îndeplinirea procedurii de transparență 

decizională, conform normelor legale în vigoare. 

Cu deosebită considerație, 

Șef Serviciu 
Dr. Petru Melinte 
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