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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
ORDIN
pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor
publice
Având în vedere prevederile art. 185 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii,
în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Sănătăţii Publice,
ministrul sănătăţii publice emite prezentul ordin.
Art. 1. - (1) În cadrul spitalelor publice se constituie consiliul etic, format din 5 membri, pentru o perioadă de
3 ani, având următoarea componenţă:
a) un medic cu cel mai mare grad didactic sau, după caz, decanul de vârstă al medicilor din spital;
b) un reprezentant al consiliului local ori judeţean sau, după caz, consilierul juridic;
c) directorul de îngrijiri sau, după caz, asistenta-şefă din secţia cu cel mai mare număr de paturi;
d) un reprezentant al autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;
e) un secretar, fără drept de vot.
(2) Desemnarea nominală a membrilor consiliului etic se face de către comitetul director al spitalului, iar
numirea membrilor consiliului etic se face prin decizie internă a managerului.
Art. 2. - Consiliul etic este condus de medicul cu cel mai mare grad didactic sau, după caz, de decanul de
vârstă al medicilor.
Art. 3. - Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/aparţinător
al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de
lege în domeniul acordării asistenţei medicale.
Art. 4. - Atribuţiile consiliului etic sunt următoarele:
a) analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-medic-asistentă, a normelor
de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară;
b) verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor
prevăzute de legislaţia în vigoare;
c) sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale codului de
deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor de conduită profesională
aprobate potrivit legii;
d) analizează sesizările ce privesc plăţi informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori
auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase; propune, în funcţie de
caz, măsuri de intrare în legalitate;
e) veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi propune măsuri cu caracter
profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale.
Art. 5. - (1) Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele,
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atât cele sesizate, cât şi măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului.
(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) va fi întocmit numai după ce consiliul etic a efectuat o cercetare a
cazului, cu ascultarea părţilor implicate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terţe persoane care pot aduce
lămuriri suplimentare asupra cazului. Ascultarea părţilor trebuie consemnată în scris şi semnată de către
acestea.
(3) Procesul-verbal va fi înaintat managerului spitalelor publice, în vederea luării măsurilor ce se impun în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 6. - Structurile Ministerului Sănătăţii Publice şi spitalele publice vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 7. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Bucureşti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.209.
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