Propunerile Sprijinite de Societatea Română De Biologie Medicală Și Experimentală
de Modificare a

Legii privind exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

Art. Crt.

Text Proiect Lege

Text Propus

Motivare

Se schimba ordine profesiilor enumerate si sa adauga titlul medical.

Am schimbat ordinea profesiilor enumerate din
biochimist, biolog sau chimist in biolog, biochimist
sau chimist deoarece biologii sunt cei care acoperă
cele mai multe specialități medicale si sunt majoritari
in sistemul sanitar.

TITLUL

Titlul IX Profesia de biochimist, biolog
sau chimist

Titlul IX Profesia de, biolog medical,
biochemist medical sau chimist medical.
In tot textul am utilizat ordinea biolog,
biochmist sau chimist si am adugat titlul
medical.

764

(1) Prezentul titlu stabileşte cadrul legal
pentru exercitarea pe teritoriul României a
profesiei de biochimist, biolog sau chimist.

(1) Prezentul titlu stabileşte cadrul legal pentru
exercitarea pe teritoriul României a profesiei de
biolog, biochimist sau chimist medicali.
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A fost adăugat titlul de medical pentru a exista o
directa corespondenta si corelație intre codurile si
clasificarea ocupațiilor din Romania (COR) si
funcțiile din sistemul sanitar din Romania.
In COR 2017 (Clasificare Ocupațiilor din Romania)
se regăsesc următoarele coduri: 226916 (biolog
medical principal), 226915 (biochimist medical
principal) si 226917 (chimist medical principal),
pentru funcția de principal, existând coduri de
corespondenta si pentru funcția de specialist.

767. (1)

767. (2)

(1) c) biochimist, biolog sau chimist- este
absolventul de studii universitare, posesor al
unui titlu oficial de calificare în biochimie,
biologie sau chimie.

1) c), biolog, biochimist sau chimist medicalieste absolventul de studii universitare, posesor
al unui titlu oficial de calificare în biochimie,
biologie sau chimie, care sa fie specificat pe
diploma ca licențiat in biologie, biochimie sau
chimie, si obținut la o universitate care are
facultăți de Biologie, Biochimie sau Chimie cu
tradiție.

(2) Prin titlu de calificare în sensul
prezentului titlu, se înțelege:
a) diplomă eliberată de o instituție de
învățământ superior acreditată din România,
în biochimie, biologie sau chimie;

(2) Prin titlu de calificare în sensul prezentului
titlu, se înţelege:
a) diplomă de licență cu 4-5 ani de studiu (ce
echivalează si cu studiile de licența) sau
diploma de licență de 1-3 ani Bologna 1,
urmată obligatoriu de masterat profesional
(Bologna 2) pentru ciclul Bologna1, ambele
eliberate de o instituție de învățământ superior
acreditată din România, în biochimie, biologie
sau chimie, așa cum se specifică la punctul (1)
c; Masteratele profesionale sunt si cele obținute
in Universitățile de Medicina si Farmacie
acreditate.
Se adaugă f):
f) suplimentul la diploma, care sa ateste
competentele de a desfășura activitate in
laboratoarele medicale.

770.

(1) Exercitarea profesiei de biochimist,
biolog sau chimist este incompatibilă cu:
a) calitatea de angajat sau colaborator al
unităţilor de producţie ori de distribuţie de
produse utilizate sau recomandate de
biochimist, biolog sau chimist ;
b) starea de sănătate fizică sau psihică
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1) c) Alte Universități cu Facultăți fără tradiție sau
neacreditate nu au curriculum conform European
Syllabus aplicata in UE, care asigura competentele
efectuării analizatelor de laborator.

(2) Titlul de calificare conform European Syllabus
aplicata in UE poate fi atins exclusiv după obținerea
unei diplome de licență cu 4-5 ani de studiu sau
diplome de licență de 1-3 ani Bologna 1, urmată
obligatoriu de masterat profesional (Bologna 2)
pentru ciclul Bologna 1, numai in cadrul facultăților
de Biologie, Biochimie sau Chimie cu tradiție.
f) Aceste competente se pot dobândi in cadrul
masteratelor profesionale organizate in domeniul
laboratorului medical sau sunt cuprinse in curriculum
absolvenților licențiați cu 4-5 ani de studii.

necorespunzătoare
pentru
exercitarea
profesiei.
(2) Pe timpul stării de incompatibilitate se
suspendă dreptul de exercitare a profesiei.
(3) În termen de 10 zile de la apariţia
situaţiei de incompatibilitate, biochimistul,
biologul sau chimistul este obligat să anunţe
colegiul al cărui membru este.
(4) La solicitarea biochimistului, biologului
sau chimistului, la sesizarea oricărei
persoane, instituţii sau autorităţi interesate,
preşedintele colegiului din care face parte
biochimistul, biologul sau chimistul poate
constitui o comisie specială, pentru fiecare
caz în parte, pentru a confirma sau a infirma
situaţia de incompatibilitate.

1) Exercitarea profesiei de biolog, biochimist,
sau chimist medicali este incompatibilă cu:

Se adaugă (5) si (6):
(5) Biologii, biochimiștii sau chimiștii medicali
care ocupa funcții de conducere in cadrul
CBBCMR sunt incompatibili cu alte funcții de
conducere in alte instituții de stat sau private,
sau in alte ONG-uri.
(6) Biologii, biochimiștii sau chimiștii medicali
care ocupa funcții de conducere in cadrul
CBBCMR nu pot avea relații contractuale in
numele CBBCMR cu firme private sau de stat,
sau cu ONG-uri si fundații, conduse de aceștia
sau rude de gradul trei inclusiv ale acestora.

771.

(1) Biochimistul, biologul sau chimistul
care întruneşte condiţiile prevăzute la art.
764 alin. (2), pentru a exercita profesia,
trebuie să deţină autorizaţia de liberă
practică eliberată de Ordinul Biochimiştilor,
Biologilor şi Chimiştilor din Românie,

(1) Biologul, biochimistul, sau chimistul
medicali care întruneşte condiţiile prevăzute la
art. 764 alin. (2), pentru a exercita profesia,
trebuie să deţină autorizaţia de liberă practică
Certificat de Membru eliberat de Ordinul
Biologilor, Biochimistilor şi Chimiştilor
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(5) si (6) Pentru evitarea conflictelor de interese si
dezvoltarea de afaceri personale.

denumit în continuare OBBCR, avizată
anual în temeiul asigurării de răspundere
civilă pentru greşeli în activitatea
profesională,
valabilă
pentru
anul
calendaristic respectiv.

Medicali din România, denumit în continuare
OBBCR, avizat anual în temeiul asigurării de
răspundere civilă pentru greşeli în activitatea
profesională, valabilă pentru anul calendaristic
respective.

Autorizaţia de liberă practică se eliberează
pe baza următoarelor acte:
a) documentele care atestă formarea în
profesie;
b) certificatul de sănătate fizică şi psihică;
c) declaraţie pe propria răspundere că nu se
găsesc în vreunul dintre cazurile de
nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute
de prezentul titlu;
d) certificatul de cazier judiciar.

Autorizaţia de liberă practică Certificat de
Membru se eliberează pe baza următoarelor
acte:
a) documentele care atestă formarea în
profesie;
b) certificatul de sănătate fizică şi psihică;
c) declaraţie pe propria răspundere că nu se
găsesc în vreunul dintre cazurile de
nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de
prezentul titlu;
d) certificatul de cazier judiciar.

773

(1) În vederea creşterii gradului de
pregătire profesională şi asigurării unui
nivel ridicat al cunoştinţelor, biochimiştii,
biologii sau chimiştii sunt obligaţi să
efectueze un număr de cursuri de pregătire
şi alte forme de educaţie continuă şi
informare în domeniul de competenţă,
pentru cumularea numărului de credite
stabilite în acest sens de către OBBCR.

(1) În vederea creşterii gradului de pregătire
profesională şi asigurării unui nivel ridicat al
cunoştinţelor, biochimiştii, biologii sau
chimiştii sunt obligaţi să efectueze un număr de
cursuri de pregătire şi alte forme de educaţie
continuă şi informare în domeniul de
competenţă, pentru cumularea numărului de
credite stabilite în acest sens de către OBBCR
si Colegiul Medicilor.

779

Principalele activităţi ale biochimistului,
biologului şi chimistului sunt:
a) efectuează investigaţii de laborator
conform pregătirii şi specializării;
b) participă la programe de control privind
starea de sănătate a populaţiei;
c) participă la formarea teoretică şi practică
a viitorilor specialişti care au inclusă
practica de laborator în programele de
pregătire;
d) participă, împreună cu medicii şi alţi
profesionişti în domeniul sănătăţii, la

Principalele
activităţi
ale,
biologului,
biochimistului şi chimistului medicali sunt:

772.

Pentru a exista echivalenta cu ceilalți profesioniști
din sistemul medical, cum ar fi medicii.

(1) Pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale si
diversificare cursurilor de medicina de laborator ce
pot fi creditate pentru biologi, biochimiști sau
chimiști.

a) anumite competente sunt dobandite prin cursuri de
specializare.
a).efectueaza investigatii de laborator conform
pregatirii, specializarii si competentelor
dobandite;

4

cercetarea în domeniul medical;
e) participă, împreună cu alţi profesionişti în
domeniul sănătăţii, la protejarea mediului
înconjurător.

d) participă, împreună cu medicii şi cu toti
profesioniştii din domeniul sănătăţii, la
cercetarea în domeniul medical;
Dispare litera e)
Se introduc literele f, g si h)

(e) Nu este o activitate specifica a biologilor,
biochimiștilor si chimiștilor din laboratoarele
medicale.
(f - h) sunt activități curente realizate in cea mai
mare parte de biologii, biochimiștii si chimiștii din
laboratorul medical.

f) Au dreptul de decizie asupra metodelor de
lucru si a echipamentelor folosite în cadrul
laboratorului medical.
g) Biologul, biochimistul si chimistul medicali
propun politici si obiective pentru domeniul
calității si participa la proiectarea, realizarea si
dezvoltarea Sistemului de Management al
Calității.
h) Biologul, biochimistul si chimistul medicali
propun noi documente, elaborează proceduri si
instrucțiuni de lucru, verifică si validează
proceduri de examinare.
780.
Profesia de biochimist, biolog sau chimist
se exercită pe teritoriul României de către
persoanele prevăzute la art. 764 alin. (2)
care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) deţin un titlu de calificare în biochimie,
biologie sau chimie;
b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de
nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute
de prezentul titlu;
c) sunt apte din punct de vedere medical
pentru exercitarea profesiei;
d) deţin autorizaţie de liberă practică şi sunt
membri ai CBBCR;
e) prin excepţie de la lit. d), în caz de
prestare temporară sau ocazională de

Profesia de biolog, biochimist sau cheimist
medical se exercită pe teritoriul României de
către persoanele prevăzute la art. 764 alin. (2)
care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) Se armonizează formarea profesională cu cea din
restul tarilor membre UE.
a) Adăugam:
;completat de studii de aprofundare in
domeniul științelor biomedicale/laboratorului
de analize medicale.
d)
Pentru a exista echivalenta cu ceilalți
profesioniști din sistemul medical, cum ar fi medicii.
d) dețin Certificat de Membru (nu ALP).
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servicii, biochimiştii, biologii sau chimiştii,
care întrunesc condiţiile prevăzute la art.
764 alin. (2) lit. b), d) sau f) trebuie să
înştiinţeze Ministerul Sănătăţii cu privire la
prestarea temporară sau ocazională de
servicii pe teritoriul României şi să fie
înregistraţi pe această perioadă la CBBCR.
795

(5) În cazul unei diferenţe importante între
calificările profesionale ale biochimistului,
biologului sau chimistului prestator şi
formarea impusă în România pentru
prestarea serviciilor în cauză, în măsura în
care această diferenţă este de natură să
afecteze în mod negativ sănătatea sau
siguranţa publică şi nu poate fi compensată
de experienţa profesională a prestatorului de
servicii ori de cunoştinţele, abilităţile şi
competenţele dobândite prin învăţarea pe tot
parcursul vieţii, validată în mod formal în
acest scop de un organism relevant,
OBBCR oferă prestatorului de servicii
respectiv posibilitatea de a demonstra,
printr-o probă de aptitudini, astfel cum este
menţionat la alin. (3) lit. b), că a dobândit
cunoştinţele, abilităţile şi competenţele care
îi lipseau.
(6) OBBCR decide, în urma susţinerii
probei de aptitudini, cu privire la
posibilitatea de furnizare a serviciului de
către biochimistul, biologul sau chimistul
prestator.

Se elimină 5) si 6).

Desfășurarea activităților biologilor, biochimiștilor si
chimistilor în cadrul laboratorul medical nu poate fi
exercitata în condiții de siguranță pentru pacienți
decât în urma prezentării de documente ce atesta
studiul disciplinelor biomedicale pe parcursul
formarii profesionale.

816.

Biochimistul, biologului sau chimistului
răspunde disciplinar pentru nerespectarea
legilor şi regulamentelor profesiei, a

Biologului, biochimistul sau chimistului
medicali
răspunde
disciplinar
pentru
nerespectarea legilor şi regulamentelor

Dezacordul fata de eventuale abuzuri din interiorul
OBBCR pot fi ușor asimilate cu articolul 816, si, in
consecință, pot fi ușor reprimate in interiorul
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Codului de deontologie al biochimistului,
biologului sau chimistului şi a regulilor de
bună practică profesională, a Statutului
OBBCR, pentru nerespectarea deciziilor
obligatorii adoptate de organele de
conducere ale OIBBCR, precum şi pentru
orice fapte săvârşite în legătură cu profesia,
care sunt de natură să prejudicieze onoarea
şi prestigiul profesiei sau ale CBBCR.

profesiei, a Codului de deontologie al
biochimistului, biologului sau chimistului şi a
regulilor de bună practică profesională, a
Statutului CBBCMR, pentru nerespectarea
deciziilor obligatorii adoptate de organele de
conducere ale OIBBCR, precum şi pentru orice
fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt
de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul
profesiei sau ale CBBCR.

823.

f) retragerea autorizaţiei de exercitare a
profesiei şi a calităţii de membru al
OBBCR.

f) retragerea autorizaţiei de exercitare a
profesiei şi a calităţii de membru al OBBCR şi
implicit a Certificatului de Membru.

831.

(1) În vederea exercitării profesiei de
biochimist, biolog sau chimist, biochimiştii,
biologii sau chimiştii cetăţeni români sau
cetăţeni ai unui stat membru, stabiliţi în
România, precum şi biochimiştii, biologii
sau chimiştii care întrunesc condiţiile
prevăzute la art. 764 alin. (2) lit. c) şi e) au
obligaţia să obţină autorizaţia de liberă
practică şi să se înscrie în OBBCR.
(2) Calitatea de membru este dovedită prin
certificatul de membru al OBBCR, care se
eliberează la înscrierea în corpul
profesional.
(3) Calitatea de membru al OBBCR o pot
păstra, la cerere şi biochimiştii, biologii sau
chimiştii pensionari care au practicat
profesia de biochimist, biolog sau chimist.
(4) Membrii OBBCR sunt înscrişi în
Registrul Naţional al Profesioniştilor din
Sistemul de Sănătate.
(5) Evidenţa şi identificarea membrilor
OBBCR se vor putea face şi prin folosirea
codului numeric personal.

852

(1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit ori
prin mijloace de comunicare directă contra

În vederea exercitării profesiei de biolog,
biochimist sau chimist medicali, biologii
biochimiştii sau chimiştii medicali cetăţeni
români sau cetăţeni ai unui stat membru,
stabiliţi în România, precum şi biochimiştii,
biologii sau chimiştii care întrunesc condiţiile
prevăzute la art. 764 alin. (2) lit. c) şi e) au
obligaţia să obţină autorizaţia de liberă practică
şi să se înscrie în OBBCR.

e) au obligaţia să obţină Certificatul de membru
şi să se înscrie în OBBCR.

(1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit ori prin
mijloace de comunicare directă contra unui
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CBBCMR, limitandu-se astfel capacitatea membrilor
de a sesiza eventualele nereguli.

unui medic, medic dentist, farmacist,
asistent
medical,
asistent
medical
generalist,moaşă, fizioterapeut, şofer de
autosanitară, ambulanţier sau oricărui al
personal din sistemul de sănătate, aflat în
exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte
îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani
sau cu amendă.
(2) Lovirea sau orice acte de violenţă
săvârşite împotriva persoanelor prevăzute la
alin. (1), aflate în exerciţiul funcţiunii ori
pentru fapte îndeplinite în exerciţiul
funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la
6 luni la 3 ani.
(3) Vătămarea corporală săvârşită împotriva
persoanelor prevăzute la alin. (1), aflate în
exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte
îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 6
ani.
(4) Vătămarea corporală gravă săvârşită
împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1),
aflate în exerciţiul funcţiunii ori pentru
fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani.

medic, medic dentist, farmacist, biolog
medical, biochimist medical, chimist medical,
asistent
medical,
asistent
medical
generalist,moaşă, fizioterapeut,
şofer de
autosanitară, ambulanţier sau oricărui al
personal din sistemul de sănătate, aflat în
exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite
în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
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