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PUNCTE DE

referitoare propunerea legislativa pentru acordarea 

de servicii medicate la distanfa (b380/8.07.2020)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i fimc|ionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i complet^ile ulterioare, si art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare §i functionare, Consiliul Economic §i Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru acordarea de servicii medicale la distantd 

0)380/8.07.2020).

In temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modific^le §i complet^ile ulterioare, §i art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare §i functionare, in §edinta din data de 9.07.2020, 

desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

Hotararea Plenului nr.52/14.05.2020, parfile reprezentate in Plenul Consiliului Economic si 

Social §i-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:

> reprezentantii partii patronale si reprezentantii partii sindicale au votat pentru avizarea 

FAVORABILA a proiectului de act normativ;

> reprezentantii asociatiilor §i fundatiilor neguvemamentale ale societatii civile au votat pentru 

avizarea FAVORABILA a proiectului de act normativ, cu urmatoarele observafii:

• la art. 13 al propunerii legislative se impune ca termenul de elaborare a normelor 

metodologice sa fie redus de la 90 de zile la 30 de zile, iar aprobarea acestora sa fie data
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in competenta Ministerul Sanatatii, din considerentul ca pacientii nu pot fi lasati sa 

a§tepte prea mult punerea in aplicare a legii, iar agenda Guvemului nu trebuie incarcata 

cu proiecte de hot^ari pe teme ale caror detalii doar Ministerul Sanatatii le cunoa§te;

• solu^ia legislativa este binevenita, mai ales in contextul actual, totu§i, este riscanta 

utilizarea oricaror mijloace de comunicare electronica pentru realizarea procedurilor de 

telemedicina - exista riscuri informatice care \m inclusiv de intimitatea pacientului. Ar 

trebui sa existe o platforma dedicata care sa permita.consultatiile-intrrun mediu-cat.mai. 

sigur (dotat cu software antivirus etc.). Totodata, trebuie sa existe §i posibilitatea 

accesarii cardului de sanatate al pacientului. In plus, aceasta platforma ar putea sa 

asigure §i faptul ca medicul nu supraevalueaza numarul de pacien^i consultati in acest 

mod, pentru a evita eventuate tentative de fraudare a sistemului, in care doctorii 

declara mai multi pacienti decat au consultat in realitate.
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