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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 01.04.2009 între orele 09,00-16,30, şi în ziua de 

02.04.2009 între orele 9,00-12,30, având următoarea ordine zi: 
 
 1.   Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 

privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a 

profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi 

organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (PL-x 

174/2009). 

 2. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru 

completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a 



creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 

Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe platformele 

industriale Arad şi Harghita (PL-x 145/2008), în comun cu 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

 3. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative privind 

stimularea achiziţionării de carte de specialitate şi a participării la 

congrese, necesare îmbunătăţirii calităţii didactice şi a pregătirii 

profesionale continue a cadrelor didactice-medici, a cercetătorilor-

medici, şi a medicilor înscrişi la programe de formare continuă, în 

beneficiul sănătăţii populaţiei (Pl-x 316/2008), în comun cu 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

 4. Diverse. 

 5. Studiu individual. 

 

Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie au fost 

deschise de către doamna dep.Rodica Nassar, preşedintele 

comisiei, supunând la vot ordinea de zi, care a fost aprobată în 

unanimitate. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind 

exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de 

moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi 
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funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor 

şi Asistenţilor Medicali din România.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare exercitarea 

profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a 

profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România, transpunând prevederile 

Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 7.09.2005 privitor la libertatea de stabilire, libera prestare a 

serviciilor şi recunoaşterea calificărilor profesionale în legislaţia 

naţională din sectorul de sănătate. 

Prezentul proiect de lege vizează, în principal: 

 - introducerea titlului profesional de asistent medical 

generalist, şi respectiv a titlului profesional de moaşă 

individualizând astfel cele două profesii; 

 - definirea obiectului de activitate în strictă concordanţă cu 

criteriile europene; 

 - listarea titlurilor oficiale de calificare în baza cărora se 

exercită cele două profesii; 

 - extinderea ariei persoanelor care pot exercita aceste profesii 

în România şi la alte categorii de cetăţeni, precum cei ai unui stat 

al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European 

şi cei asimilaţi acestora; 
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 - armonizarea condiţiilor de exercitare a celor două profesii la 

cerinţele Uniunii Europene, stipulând caracterul liberal al acestora 

prin asumarea responsabilităţii actului profesional îndeplinit, ca şi 

posibilitatea de exerciţiu în regim salarial sau independent; 

 - îmbunătăţirea organizării şi funcţionării Ordinului 

Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România prin completarea cu noi atribuţii, fapt ce va 

duce la creşterea rolului acestei organizaţii în controlul şi 

supravegherea profesiilor amintite. 

 Acest proiect de lege completează măsurile deja adoptate de 

către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu privire la 

armonizarea curriculei de pregătire în aceste profesii. 

În urma dezbaterilor generale care au avut loc, membrii 

Comisiei pentru sănătate şi familie au hotărât amânarea discuţiilor 

pentru următoarea şedinţă a comisiei, când vor fi audiate instituţiile 

implicate, după care vor urma dezbaterile pe articole. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege 

pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a 

creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 

Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe platformele 
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industriale Arad şi Harghita (PL-x 145/2008), sesizată în comun cu 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.  

Obiectul legii trimise spre promulgare îl reprezintă 

modificarea şi completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 31/2003. 

 Prin reglementarea legală transmisă la promulgat se 

creează o situaţie neclară, incertă şi ambiguă întrucât nu este 

precizat expres numărul de acţiuni care vor fi transferate de către 

Ministerului Sănătăţii şi nici care va fi autoritatea sau instituţia 

publică centrală către care se va efectua transferul de acţiuni sau 

care va fi în măsură să numească, prin ordin, membrii adunării 

generale a acţionarilor societăţii comerciale la care se face referire. 

 Mai mult, o hotărâre de Guvern pune în aplicare o lege, 

nu o înlocuieşte aşa cum se urmăreşte de fapt prin prezentul act 

normativ, acoperindu-se astfel, totodată, măsuri administrative 

anterioare ce nu concordă cu dispoziţiile iniţiale, competenţa 

legislativă a Guvernului fiind expres limitată prevederilor 

Constituţiei. 

 Pentru motivele invocate mai înainte, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, respingerea acestui 

proiect de lege. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea, în fond, a propunerii legislative 
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privind stimularea achiziţionării de carte de specialitate şi a 

participării la congrese, necesare îmbunătăţirii calităţii didactice şi 

a pregătirii profesionale continue a cadrelor didactice-medici, a 

cercetătorilor-medici, şi a medicilor înscrişi la programe de 

formare continuă, în beneficiul sănătăţii populaţiei (Pl-x 

316/2008), sesizată în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci, respinsă de către Senat, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Prin această iniţiativă legislativă se propune acordarea 

unui ajutor financiar cadrelor didactice-medici, cercetători-medici, 

titulari în învăţământul universitar medical şi farmaceutic şi 

medicilor înscrişi la programe de perfecţionare continuă, în 

vederea achiziţionării de carte de specialitate şi a participării la 

congrese, în scopul îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, a 

cercetării şi a pregătirii profesionale continue. 

 Sumele necesare acordării ajutorului financiar se propun a se 

asigura de către stat, prin bugetul  Ministerului Educaţiei, 

Cercetării şi Inovării. 

 Potrivit art. 171 din Legea învăţământului nr. 84/1995, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cadrele 

didactice din  învăţământul superior beneficiază de programe de 

perfecţionare (documentare şi schimburi de  experienţă, 

specializări şi cooperări inter-universitare, programe de cercetare 

ştiinţifică în ţară sau prin cooperare internaţională, învăţământ 
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postuniversitar, etc.) activităţi care sunt finanţate de la bugetul de 

stat  prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 

 De asemenea, instituţiile de învăţământ superior dispun de 

venituri proprii care rămân la dispoziţia acestora şi pot fi utilizate 

pentru astfel de cheltuieli. 

 Măsura propusă este, de asemenea, discriminatorie  faţă de 

celelalte categorii de cadre didactice din învăţământul superior. 

 În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) din legea nr. 

500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, iniţiativa legislativă ar fi trebuit să prevadă mijloacele 

financiare necesare pentru  acoperirea minusurilor de venituri sau 

creşterii cheltuielilor în funcţie de  măsurile propuse. 

  În aceste condiţii şi pentru motivele invocate, Comisia 

pentru sănătate şi familie, a hotărât, cu majoritate de voturi, 

respingerea propunerii legislative aflate în discuţie. 

  

La punctul 4 „Diverse” al ordinii de zi, Comisia a luat în 

discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de 

lucru a comisiei. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, 

neînregistrându-se absenţe: dna.dep. Rodica Nassar    ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ), dl.dep.jurist Ibram Iuseim (Grup 

Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), dl.dep.dr. Călin Potor    ( 

Grup Parlamentar al PD-L),dl.dep.farm. Ion Burnei ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ),dna.dep.dr. Cristina Elena Dobre      ( 

Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr. Cristian Horia ( Grup 

Parlamentar al PNL ),dl.dep.prof.dr. Iosif-Ştefan Drăgulescu(Grup 

Parlamentar al PD-L), dna.dep.ing. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu(Grup Parlamentar al PNL),   dl.dep.dr. Stelian Ghiţă 

Eftemie(Grup Parlamentar al PD-L),dl.dep.dr.Gabriel-Dan 

Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.ing. Petru Movilă ( 

Grup Parlamentar al PD-L),dl.dep.ec. Dumitru Pardău ( Grup 

Parlamentar al PD-L), dl.dep.prof.dr. Florian Popa ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ), dna.dep.medic Lucreţia Roşca ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC), dl.dep. Claudiu Ţaga ( Grup 

Parlamentar al PNL ),dl.dep. Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar al 

PD-L), dl.dep.dr. Tudor Ciuhodaru ( Grup Parlamentar al PSD + 

PC), dna.dep.conf.dr. Sonia-Maria Drăghici ( Grup Parlamentar al 

PSD + PC ) şi  dl.dep.ing. Derzsi Ákos( Grup Parlamentar al 

UDMR ). 
 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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