Mentiuni
Privind punerea in aplicare a prevederilor articolelor 14 -20 din Ordinul Ministrului
Sănătăţii nr. 145/2015 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de
etică ce funcţionează în cadrul spitalelor

I.

Pentru unitățile sanitare publice cu paturi care nu se regăsesc in
Registrul asociatiilor de pacienti din Romania
Se vor aplica prevederile Art. 4, alin. 17:

“Art. 4, alin. 17. În absenţa unei candidaturi sau nominalizări din partea asociaţiilor de
pacienţi, consiliul de etică se consideră legal constituit, componenţa acestuia putând
fi completată ulterior, în momentul apariţiei unei nominalizări.”
În vederea completării componenței Consiliului de Etică cu membrii ai
asociațiilor de pacienți, Ministerul Sănătății va publica lista spitalelor pentru care nu
au fost înregistrate nominalizări, după data de 15 mai 2015.

II.

Pentru unitățile sanitare publice cu paturi care se regăsesc in
Registrul asociatiilor de pacienti din Romania
Se vor aplica prevederile art. 4, alin.14, 15 și 16:

“Art. 4, alin. 14. La nivelul spitalelor publice, managerul este responsabil de invitarea
asociaţiilor de pacienţi din judeţul respectiv, înscrise în registrul asociaţiilor de
pacienţi, prin informări directe şi publicare pe site-ul propriu, în vederea prezentării
candidaturilor acestora.
Art. 4, alin. 15. În cazul în care există mai multe candidaturi, asociațiile de pacienți
aleg prin vot un singur membru permanent și un singur membru supleant, în cadrul
unei ședințe premergătoare celei de constituire a Consiliului de Etică și organizată de
managerul unității sanitare.
Art. 4, alin. 16. La finalul întâlnirii, asociațiile de pacienți transmit managerului
spitalului procesul verbal cuprinzând nominalizările, în vederea organizării ședinței de
constituire a Consiliului de Etică. Procesul verbal este autentificat prin semnăturile
reprezentanților și prin ștampilele organizațiilor participante.”
Managerii unitatilor sanitare publice cu paturi care se regasesc in Registrul
asociatiilor de pacienti au obligatia de a contacta asociatiile de pacienti inscrise in
Registru, care au reprezentanți desemnați în județul respectiv si care si-au

exprimat interesul să participe la constituirea Consiliului de Etică din unitatea
sanitară respectivă.
Asociatiile respective vor fi invitate de catre Managerul unitatii sanitare la o
intalnire in cadrul careia isi vor desemna reprezentantii in Consiliul de Etică al
spitalului, respectiv 1 membru permanent si 1 membru supleant. În situația în care
asociațiile invitate nu au reprezentant în județul respectiv, acestea nu vor fi
considerate eligibile și nu pot participa la ședința de desemnare a reprezentanților.
Reprezentanții asociațiilor vor trebui să dezbată împreună, fără implicarea
reprezentanților unității sanitare iar rezultatul întâlnirii va fi consemnat printr-un
proces verbal.
După nominalizarea celor 2 reprezentanti, componenta Consiliului de Etica va
fi completată conform prevederilor art. 4, alin. 18:
” Art. 4, alin. 18. Componența nominală a Consiliului de Etică, respectiv membrii
permanenți și cei supleanți, se finalizează, pe baza rezultatelor votului și a
desemnărilor, printr-o decizie administrativă a managerului spitalului, după
completarea declarațiilor individuale prezentate în Anexa nr. 6.”
Declarația prevăzută de anexa 6 este importantă din perspectiva asigurării
confidențialității informațiilor cu caracter personal prevăzută la art. 11, alin. 9:
” Art. 11, alin. 9. Consiliul de Etică asigură confidențialitatea datelor cu caracter
personal, inclusiv după soluționarea sesizărilor în conformitate cu prevederile legale
în vigoare1. Membrii consiliului depun declarația prevăzută în Anexa nr. 6. Încălcarea
confidențialității de către orice membru al Consiliului de Etică atrage răspunderea
conform reglementărilor în vigoare.”
Ulterior are loc ședința de constituire în conformitate cu art. 4, alin. 20:
” Art. 4, alin. 20. Ședința de constituire este prezidată de către consilierul juridic sau
de către reprezentantul aparatului funcțional al spitalului desemnat. În cadrul ședinței
de constituire, la care participă atât membrii permanenți, cât și cei supleanți, se
prezintă membrii permanenți și supleanți, responsabilitățile acestora, atribuțiile
Consiliului de Etică și actul normativ de reglementare și se alege președintele
conform art. 7.”
Activitatea reprezentanților desemnați în Consiliul de Etică va respecta
principiile enunțate de art. 6.

1

Legea nr. 46/2003
Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare

”Art. 6, alin. 1. Consiliul de Etică este independent de ierarhia medicală și de îngrijiri
a spitalului. Este interzisă orice tentativă de influențare a deciziilor membrilor
Consiliului de Etică. Orice astfel de tentativă este sesizată comisiei de disciplină.
Art. 6, alin. 2. Membrii Consiliului de Etică trebuie să precizeze existența unei legături
directe sau indirecte, de natură familială, ierarhică ori financiară, cu persoanele fizice
sau juridice implicate în speța supusă analizei consiliului. În cazul în care un membru
se află în una dintre aceste situații, acesta este informat de Secretarul Consiliului de
Etică și nu poate participa la ședințele ocazionate de cercetarea cazului respectiv,
fiind înlocuit de către membrul supleant.
Art. 6, alin. 3. Activitatea membrilor Consiliului de Etică se bazează pe imparțialitate,
integritate, libertate de opinie, respect reciproc și pe principiul supremației legii.
Nerespectarea acestor principii poate conduce la excluderea membrilor respectivi, în
baza votului a două treimi din membrii Consiliului de Etică.”
După data de 15 Mai 2015, Ministerul Sănătății va publica lista reprezentanților
desemnați de către asociațiile de pacienți să facă parte din Consiliile de Etică ale
spitalelor publice.
III.

Situații posibile și rezolvarea acestora

A. Spitalul a făcut propriile demersuri de desemnarea a reprezentanților
asociațiilor de pacienți
În situația în care un spital a făcut propriile demersuri pentru nominalizarea unui
reprezentant al unei asociații de pacienți, înainte de publicarea registrului asociațiilor
de pacienți pe site-ul Ministerului Sănătății, decizia anterioară va fi anulată iar
procedura va fi reluată conform precizărilor de mai sus.
B. Există o singură asociație care și-a exprimat intenția de a participa la
constituirea Consiliului de Etica într-o unitate sanitară
În situația în care în dreptul unui spital este menționată o singură asociație de
pacienți, iar aceasta poate desemna reprezentanți din județul respectiv candidaturile
sunt considerate eligibile. În acest caz asociația de pacienți va nominaliza membrul și
supleantul.
În situația în care asociația nu poate nominaliza decât un singur reprezentant eligibil,
acesta va fi considerat membru cu drepturi depline în componența Consiliului de
Etică. Apariția ulterioară a unei alte organizații interesate să colaboreze cu spitalul nu
va modifica statul membrului desemnat anterior. Nominalizările ulterioare vor fi luate
în seamă doar pentru stabilirea calități de supleant.
C. Asociația de pacienți nu are reprezentare în județul respectiv

Conform art. 4, alin. 14 sunt considerați eligibili să participe la constituirea Consiliului
de Etică într-un spital public doar reprezentanții asociațiilor cu domiciliu în județul în
care se află spitalul. Calitatea de reprezentant poate fi dovedită prin orice document
care poartă însemnele oficiale ale asociației (ștampila și semnătura).
În lipsa unor astfel de autorizări candidaturile nu vor fi luate în considerare iar
reprezentanții acestora nu vor participa la ședința de desemnare..
D. Reprezentanți ai asociațiilor de pacienți se retrag de la discuții sau nu
semnează documentul final
În situația în care există mai multe asociații care optează pentru un spital,
desemnarea reprezentanților se va face prin acordul comun al majorității acestora. În
situația în care reprezentanți ai asociațiilor de pacienți se retrag de la discuții sau nu
doresc să semneze documentul final, aceste aspecte vor fi consemnate în procesul
verbal al întâlnirii.
E. Întâlnirea asociațiilor de pacienți nu se finalizează cu desemnarea
reprezentanților
În situația în care până la data de 15 mai 2015 asociațiile de pacienți nu ajung la un
acord privind desemnarea membrului și a supleantului, se va aplica prevederea art.
4, alin. 17, Consiliul de Etică fiind considerat functional și în lipsa reprezentanților
acestora.
În acest caz spitalul va informa Ministerul Sănătății că nu are reprezentant din partea
asociațiilor de pacienți.

