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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 3 – 6 iunie  2013  
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei sunt prezenţi, în calitate de invitaţi: 

- dl.Răzvan Vulcănescu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii; 

- dl.Mircea Timofte, preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali 

Generalişti, a Moaşelor şi a asistenţilor Medicali din România. 

 
Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( Plx 699/2010). 



2. Dezbateri, în fond, asupra 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 ( PLx 174/2009). 

 
La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 

699/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că 

propunerea legislativă  are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 prvind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, în vederea creării cadrului legal 

pentru ca medicii dentişti şi farmaciştii, care sunt aleşi într-o funcţie de 

demnitate publică , să îşi poată practica profesia de medic dentist, respectiv 

farmacist  în unităţi sanitare publice şi private. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 16 

noiembrie 2010. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil, iar 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, precum şi Comisia 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat negativ iniţiativa 

legislativă, conchide domnia sa. 
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Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul precizează că, Ministerul 

Sănătăţii susţine adoptarea propunerii legislative şi propune modificarea 

art.1833, astfel: 

„o) în cazul existenţei 3 luni consecutiv a plăţilor restante, a căror 

vechime este mai mare decât termenul scadent de plată, respectiv a 

arieratelor, conform prevederilor contractuale sau legale.” 

Dna.dep.dr.Camelia Bogdănici solicită cuvântul şi informează că se 

abţine de la vot în ceea ce priveşte modificarea lit.o). 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.Petre Movilă, 

motivând prin faptul că prin această modificare, managerii se vor afla în 

permanenţă într-o situaţie ingrată. De asemenea, această măsură nu va putea 

să elimine arieratele. Domnia sa se pronunţă împotriva acestei modificări. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu solicită cuvântul şi se pronunţă de 

acord cu amendamentul propus. 

Dl.dep.dr.Florin Buicu solicită cuvântul şi se pronunţă pentru 

adoptarea amendamentului propus, întrucât acesta încearcă să limiteze 

creşterea artificială a arieratelor. 

Dl.dep.dr.Cristian Horia intervine şi consideră că această prevedere 

este binevenită şi că va putea ţine sub control datoriile spitalelor. 

Dl.dep.dr.Iulian Popescu solicită cuvântul şi consideră că acest 

amendament constituie un act de mare responsabilitate şi creare a unei 

norme legale în sistemul de sănătate. 

Supus la vot, amendamentul sus menţionat este votat cu majoritate de 

voturi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi (1 vot împotrivă), adoptarea proiectului de lege, cu 

amendamentele care fac obiectul raportului comisiei. 
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La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra 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 ( PLx 

174/2009). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că, în 

şedinţa din 5 mai 2009 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea la 

comisie a proiectului de lege în vederea solicitării unei noi examinări şi 

depunerii unui nou raport. 

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. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 4 martie 2009, 

în calitate de primă Cameră sesizată. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret ş sport,  precum şi Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat favorabil proiectul de lege, conchide 

domnia sa. 
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Dl.dep.dr.Horia Cristian a depus o serie de amendamente asupra 

acestui proiect de lege, prin care trebuie făcută o diferenţiere de atribuţii şi 

salarizare între asistenţii medicali cu studii medii şi cei cu studii superioare. 

Dna.dep.dr.Camelia Bogdănici solicită cuvântul şi se pronunţă de 

acord cu această diferenţiere. 

Dl.dep.Petre Movilă solicită cuvântul şi precizează că proiectul de 

lege este foarte important. Domnia sa este de părere că acest proiect trebuie 

studiat cu atenţie şi informează că a depus o propunere legislativă pe această 

temă, care se află în dezbaterea Senatului. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici solicită cuvântul şi subliniază că 

asistenţii medicali reprezintă partea esenţială a rezolvării patologiei medicale 

şi că nu trebuie decredibilizată noţiunea de asistenţi medicali licenţiaţi, care 

se ridică la un alt nivel de înţelegere a problemei. Domnia sa se pronunţă 

pentru adoptarea amendamentelor propuse de către dl.dep.Horia Cristian.  

Dl.Mircea Timofte solicită cuvântul şi informează că legislaţia din 

România a trebuit armonizată cu legislaţia Uniunii Europene. Domnia sa 

precizează că un asistent medical care vine din Germania sau Spania trebuie 

să găsească acelaşi cadru legal ca la el în ţară, altfel, comisia se adresează 

ţării respective pentru armonizarea cadrului legal. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian solicită cuvântul şi menţionează că, în 

Europa nu se poate obţine titlul de asistent medical, cu studii postliceale. În 

opinia domniei sale, legea trebuie făcută să corespundă cetăţenilor 

României. 

Dl.dep.dr.Călin Potor doreşte să cunoască punctul de vedere al 

Ordinului Asistenţilor Medicali asupra amendamentelor depuse de către 

dl.dep.dr.Horia Cristian. 

 5



Dl.Mircea Timofte solicită cuvântul şi informează că amendamentele 

au fost dezbătute în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei solicită amânarea 

dezbaterilor asupra proiectului de lege, până la o şedinţă ulterioară. 

În urma discuţiilor,  membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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