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Hotărâre  Consiliului  Etic 

nr. 2/2022 
 

În baza art. 8 alin. (1) lit. j) din Ordinul MS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a 
atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice, raportat la prevederile art. 11 alin. 
(9) din Ordin; 
  În conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

Membrii Consiliul Etic din cadrul Spitalului  Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”Iasi  
au analizat cererile depuse de catre un membru al sau prin care se solicită copii după procesele-verbale de 
sedinta încheiate ca urmare a analizei unor sesizări formulate împotriva sa, precum și copii după declarațiile 
si  punctele de vedere ale martorilor si, in urma analizei cadrului legal, Consiliului Etic  emite prezenta 

 
HOTĂRÂRE, 

  
Se impune minimizarea informațiilor furnizate către terți, cu scopul protejării datelor cu caracter 

personal, astfel încât Procesele verbale întocmite ca urmare a întrunirii Consiliului Etic legal constituit la 
nivelul unității, pot fi puse la dispoziția unui solicitant doar în situațiile limitativ prevăzute de lege, cu 
respectarea principiilor  Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016. In aceeasi ordine de idei, in 
exercitarea atributiilor Consiliului Etic, la sedintele constituite in mod legal,  se analizeaza mai multe spete, 
mai multe situatii, motiv pentru care  procesele verbale cuprind o arie larga de date cu caracter personal, din 
categoria celor “sensibile”, ce fac obiectul unor conditii special de prelucrare. 

De asemenea declarațiile/punctul de vedere aparținând unor angajați ai unității, date cu scopul 
lămuririi speței (solicitate în temeiul art. 8 alin. (2) din Ordin) pot fi puse la dispoziția unui solicitant doar în 
cazurile limitativ prevăzute de lege, cu respectarea principiilor  Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 
2016. 
 

Presedinte  Consiliu  Etic 
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