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PROCES-VERBAL 
 

al şedinţelor Comisiei din zilele de 24, 25 şi 26  martie 2009 
   
 

Marţi,24 martie 2009  
 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, fiind absent 1 deputat: 
 - domnul deputat Radan Mihai – Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

- Oana Adriana Badea – secretar de stat. 
De la Ministerul Sănătăţii 
- Cristian Irimia – secretar de stat  

  
 Cu unanimitate de voturi se aprobă următoarea ordine de zi:  
 

Marţi, 24  martie 2009 
14.00 – 19.00 

I.  RAPOARTE COMUNE 
 1. Raportul pe anul 2007 cu privire la Starea sistemului naţional de  
învăţământ. R25/2007. Raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului. Iniţiator: Guvernul. Camera Deputaţilor + Senatul– 
Cameră decizională.    
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 2. Raportul pe anul 2008 cu privire la Starea sistemului naţional de  
învăţământ. R24/2008. Raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului. Iniţiator: Guvernul. Camera Deputaţilor + Senatul– 
Cameră decizională.   
 3.  Propunere legislativă pentru formarea profesională şi pregătirea continuă 
a medicilor şi farmaciştilor. Plx 160/2002. Raport comun cu Comisia pentru 
sănătate şi familie. Iniţiator: Ion Burnei, Mircea Ifrim, Sorin Mircea Oprescu, 
Mircea Laurenţiu Popescu. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

II.  AVIZE 
4. Proiect 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. Aviz. Procedură de urgenţă. Termen: 24 martie 2009. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră Decizională.  

 
Miercuri, 25 martie şi joi, 26  martie 2009 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

 
Marţi, 24  martie 2009 

I. Şedinţă comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

 
 

Lucrările şedinţei comune cu Comisia similară de la Senat au fost conduse de 
dl. preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu, care precizează că se vor lua în discuţie 
cele două Rapoarte ale sistemului de învăţământ pe anii 2007 şi 2008 pentru a se 
exprima opinii şi puncte de vedre referitoare la conţinutul acestora, iar 
reprezentantul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) trebuie să 
prezinte elementele solicitate în dezbaterile anterioare.  

D-na secretar de stat Oana Badea menţionează că pentru cele două rapoarte 
are o abordare diferenţiată. Astfel, pentru Raportul din anul 2007 consideră că este 
anacronic să mai fie abordat, motiv pentru care nu a produs completările solicitate. 
Raportul pe 2008 permite o analiză comparativă, cu elemente de conţinut care se 
regăsesc în realitate, dar există şi pasaje care vorbesc frumos despre nimic. 
Ministerul şi-a prezentat Strategia de dezvoltare, atât  Comisiilor de resort din 
Parlament, cât şi în întâlniri cu sindicatele. 

Domnul deputat Teodor Marius Spînu propune să se scurteze dezbaterile, 
deoarece s-a format deja o opinie despre cele două rapoarte, să se voteze şi să se 
treacă la alte proiecte de lege. 
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 Domnul preşedinte Mihail Hărdău subliniază că în şedinţa anterioară s-au 
pus în evidenţă multe aspecte care au  arătat că cele două rapoarte au fost întocmite 
superficial şi formal. În Raportul pe anul 2008 lipseşte problematica dezvoltării 
aptitudinilor şi capacităţilor elevilor, nu există nimic referitor la meserii şi şcolile 
de arte şi meserii. Au fost făcute în anul 2006, la nivel naţional, în diferite zone, 
câteva proiecte – centre pilot de dezvoltare în anumite meserii, cu investiţii de la 
buget şi de la sectorul privat, care au fost abandonate. Chiar şi actuala conducere a 
ministerului a păstrat această orientare şi a trecut la desfiinţarea SAM-urilor. 
Consideră că trebuie regândită  şi modernizată  situaţia SAM-urilor, poate chiar şi 
schimbarea denumirii, numai să funcţioneze. 
 Domnul vicepreşedinte Josef Koto este de părere ca în pachetul legislativ 
privind învăţământul ar trebui să fie cuprinsă problematica ridicată în timpul 
dezbaterilor, deoarece în rapoartele prezentate totul este la nivel de improvizaţie.  
  Domnul deputat Anghel Stanciu consideră că este mai important să se pună 
accent în dezbatere pe descentralizarea învăţământului preuniversitar.  
 Doamna deputat Csilla-Mária Petö informează că a citit cele două rapoarte 
cu mare atenţie şi a constatat că lipseşte învăţământul alternativ. Propune ca în 
Strategia elaborată pentru următorii ani să se realizeze introducerea unui 
învăţământ alternativ în gimnaziu, pe lângă învăţământul tradiţional. 
 Dl. senator Nicolae Robu apreciază că în urma analizei celor două rapoarte a 
constatat că în ultimii ani mereu a fost o creştere a cheltuielilor publice în 
învăţământ, dar cu toate acestea abandonul şcolar este la cote îngrijorătoare; 
societatea românească are o problemă cu meseriaşii şi această deficienţă trebuie 
corectată; încă nu a devenit obişnuinţă la noi ideea de a învăţa pe tot parcursul 
vieţii; se declară partizanul descentralizării chiar dacă se vor face şi greşeli, va 
trebui să se instituie un sistem de reguli care să fie introduse şi respectate. 
 Dl. deputat Marius-Sorin Göndör precizează că a solicitat la dezbaterea 
anterioară de la MECI să se prezinte priorităţile pentru 2008-2013 şi în acest 
context se putea discuta şi problema descentralizării. 
 Dl. deputat Vasile Berci consideră aceste rapoarte ca fiind documente de uz 
intern; mai important ar fi dezbaterea strategiei pentru educaţie deoarece este 
nevoie de stabilitate în sistem. 
 Domnul senator Ion Bara subliniază că toate clasamente poziţionează 
România pe locuri codaşe în Europa, este nevoie de reformă, rezultatele obţinute 
sunt o dovadă că este nevoie de schimbări radicale în învăţământ. 
 Dl. deputat Mihai Surpăţeanu  propune să se solicite MECI să prezinte o 
situaţie actuală a sistemului de învăţământ. 
 D-na deputat Anna-Lili Farkas are informaţii referitoare la faptul că în unele 
judeţe se analizează gradul de descentralizare şi ar dori ca MECI să informeze 
Comisiile despre modul cum decurg lucrurile. 
 Dl. deputat Dragoş Zisopol doreşte ca MECI să precizeze dacă îşi asumă 
priorităţile de dezvoltare în perioada 2008 – 2013 prezentate în raportul pe 2008. 
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Menţionează că a analizat rapoartele la nivel european cu privire la gradul de 
descentralizare al statelor europene şi a constatat că România este încadrată în 
rândul celor „cel mai puternic centralizate”. 
 D-na secretar de stat Oana Badea precizează că MECI nu-şi asumă nimic din 
cele două rapoarte. Priorităţile actualei conduceri a ministerului şi strategia acestuia 
au fost prezentate în Comisii la investire. 

Domnul deputat Teodor Marius Spînu propune ca rapoartele de activitate să 
cuprindă începând din acest an: obiectivele ministerului pe anul respectiv, 
indicatorii eurostat, gradul de atingere al obiectivelor în procente, motivele pentru 
care nu s-au realizat în totalitate şi obstacolele întâlnite, direcţiile de acţiune 
viitoare.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu menţionează că au fost multe 
luări de cuvânt ale domnilor deputaţi şi senatori cu privire la cele două rapoarte, 
aşadar ele şi-au făcut efectele prin însăşi aceste dezbateri şi prin discuţiile 
consistente pe care le-au determinat. Din analiza rapoartelor s-au desprins 
următoarele concluzii: lipsa de orientare şi de sesizare a unui factor uman sub 
aspectul profesional şi al celui subiectiv, elevul; lipsa de viziune, de coerenţă într-
un domeniu atât de important, precum educaţia;  lipsa de programe – în anul 2008 
nu –sau construit programe noi, doar s-au continuat cele începute. Raportul pe anul 
2007 este caduc, iar raportul pe 2008 a fost dezbătut şi şi-a atins scopul, iar 
principiile rezultate din dezbaterile vor fi prinse în cele două rapoarte comune, care 
vor fi înaintate Plenului comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului. 
 

  II. Şedinţa Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 

 
 Urmează propunerea legislativă pentru formarea profesională şi pregătirea 
continuă a medicilor şi farmaciştilor (Plx 160/2002). Raport comun cu Comisia 
pentru sănătate şi familie. 
 Dl. consilier Petru Andea prezintă propunerea legislativă şi arată că cele 
două Comisii au fost sesizate cu această propunere legislativă înainte de revizuirea 
din anul 2003 a Constituţiei. Conform prevederilor art. 155 alin. (1) din Constituţia 
României, republicată, proiectele de lege şi propunerile legislative în curs de 
legiferare se dezbat şi se adoptă potrivit dispoziţiilor constituţionale anterioare 
intrării în vigoare a legii de revizuire.  
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea 
învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic ce se desfăşoară în instituţiile 
de învăţământ superior medical şi farmaceutic acreditate, precum şi în unităţi 
sanitare publice sau private, acreditate în acest scop de Ministerul Sănătăţii.  
 Dl. Cristian Irimia, secretar de stat la Ministerul Sănătăţii şi d-na Oana 
Badea, secretar de stat MECI, nu susţin propunerea legislativă. 
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 În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi, se respinge propunerea 
legislativă, din următoarele considerente: 

- majoritatea soluţiilor legislative prevăzute în textul propunerii legislative 
sunt reglementate prin acte normative în vigoare; adoptarea propunerii ar conduce 
la suprareglementarea domeniului;  

 - conform Programului Legislativ al Guvernului pe perioada 2009-2012, 
raportat la domeniul de competenţă al Ministerului Sănătăţii, un grup de lucru 
interdisciplinar lucrează la elaborarea unui nou act normativ care vizează 
organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic. 
 Se continuă cu proiectul 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). 
 Proiectul de ordonanţă de urgenţă 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. 

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu roagă pe cei trei raportori, 
domnii deputaţi Anghel Stanciu, Mihai Surpăţeanu şi Dragoş Gabriel Zisopol, să 
prezinte concluziile la care au ajuns. 

Dl. deputat Anghel Stanciu, în calitate de raportor, prezintă istoricul prin care 
a trecut până în acest moment proiectul de lege şi arată că prin înscrierea  în 
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România se încalcă dreptul fundamental la muncă oferit de diploma obţinută. 
Pentru a putea profesa ca asistent medical, conform diplomei obţinute trebuie să ai 
carnet de membru al Ordinului. Propune să se stabilească nişte principii înainte de a 
se trece la amendarea articolelor din proiectul de lege şi formarea iniţială să rămână 
la instituţii specializate. Schimbările preconizate de ordonanţă şi abrogarea Legii 
nr. 370/2004 sunt generate de transpunerea Directivei 2005/36/CE în legislaţia 
românească. Conform noilor reglementări ale Ordonanţei, profesia de asistent 
medical este o profesie liberală, aşadar toţi asistenţii medicali trebuie să obţină 
avizul de liberă practică de la Ordin. Dacă nu se plăteşte taxă de înscriere şi 
cotizaţie anuală Ordinului nu se poate obţine avizul, deci nu se poate profesa. Prin 
această ordonanţă, definiţia Ordinului este schimbată faţă de cea din legea din 
2004, pentru a se putea realiza obligativitatea înscrierii. Conform prevederilor 
Ordonanţei, Ordinul are atribuţii de formare iniţială şi formare continuă. Conform 
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legislaţiei în vigoare, aceste activităţi sunt oferite doar de instituţii de învăţământ, 
care înainte de a putea oferi aceste servicii, au trecut prin proceduri de autorizare şi 
acreditare. Tot ceea ce este formare iniţială trebuie să rămână în subordinea 
Ministerului Educaţiei.  

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu subliniază faptul că, prin 
hotărârea Biroului Permanent de a solicita Comisiei noastre eliberarea unui aviz, s-
a cerut exprimarea punctului de vedere cu privire la aspectele referitoare la educaţie 
din cuprinsul proiectului de Lege.  

Domnul Cristian Irimia, secretar de stat în cadrul Ministerul Sănătăţii arată 
că, disfuncţiile referitore la partea de învăţământ au fost reglate în dezbaterile de la 
Senat. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 
din România este o organizaţie profesională, un for profesional care certifică 
calificarea acestora, nu desfiinţează activitatea de învăţământ, promovează educaţia 
medicală continuă şi nu oferă activităţi de învăţământ în sensul de a avea 
absolvenţi. Ordinul este similar Colegiului Medicilor, Colegiului Farmaciştilor. 
Recomandă avizarea în forma adoptată de Senat. 
 D-na secretar de stat Oana Badea precizează că MECI este de acord cu forma 
adoptată de Senat cu două amendamente la art.72 alin.(2) şi alin.(3) şi abrogarea 
art. 73.  
 Dl. deputat Marius Teodor Spînu întreabă de ce, dacă Ordinul şi 
prerogativele sale ţin de Ministerul Sănătăţii, nu are Ministerul Sănătăţii o structură 
care să dea o certificare celor care au absolvit, mai ales că Ordinul este format din 
persoane cu aceeaşi calificare cu cea a celor pe care îi supun acreditării.  
 Dl. secretar de stat Cristian Irimia răspunde că se realizează acest lucru 
deoarece se doreşte o descentralizare în cadrul Ministerului Sănătăţii. 
 Dl. deputat Dragoş Zisopol susţine amendamentele la proiectul de lege şi 
prezintă şi alte aspecte asemănătoare din cadrul învăţământului universitar. 
 Dl. deputat Gheorghe Hogea întreabă în ce condiţii se eliberează 
documentele de liberă practică, inclusiv documentele financiare. 
 Dl. secretar de stat Cristian Irimia răspunde că autorizaţia de liberă practică 
se eliberează conform art. 16 alin. (2) din Ordonanţă: „Certificatul de membru se 
acordă pe baza următoarelor documente: copia legalizată a documentelor de studii 
care atestă formarea în profesie; declaraţie pe propria răspundere privind 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi 15; certificatul de cazier judiciar; 
certificatul de sănătate fizică şi psihică.”, la care se adaugă o taxă de înscriere, care 
este singurul mijloc de finanţare, deoarece ordinul nu are patrimoniu. 
 Dl. deputat Şerban-Răzvan Mustea consideră că dacă medicii trebuie să 
primească dreptul de liberă practică de la Colegiul Medicilor, atunci  şi asistenţii 
medicali ar trebui să primească acest drept de liberă practică de la Ordinul 
Asistenţilor. Dacă acest Ordin are dreptul să înfiinţeze instituţii de învăţământ, 
atunci să o facă în condiţiile legii, dar respectarea diplomelor trebuie realizată.   
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Dl. preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu precizează că dacă Ordinul 
înfiinţează instituţii de învăţământ nu avem garanţia că se mai respectă standardele 
de calitate în educaţie, conform legii. Raportorii desemnaţi de Comise tocmai 
aceste aspecte le-au analizat şi au sesizat câteva inadvertenţe.  
 Dl. secretar de stat Cristian Irimia arată că nu există o prevedere în acest 
sens, Ordinul colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi alte instituţii pentru formarea 
pregătirii profesionale. 
 Dl. vicepreşedinte Cătălin Croitoru consideră că dacă Ordinul doreşte să se 
ocupe de formare profesională, să se înscrie în competiţie, să nu fie îngrădit, pentru 
că există o piaţă liberă. 
 Dl. preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu propune ca săptămâna viitoare, 
marţi, raportorii să prezinte amendamentele în cadrul comisiei, să se voteze şi 
imediat să fie transmis avizul cu amendamente Comisiei pentru sănătate şi familie, 
care este sesizată în fond. 
 Domnul deputat Dan-Radu Zătreanu susţine propunerea făcută de domnul 
preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu, mai ales că în acest fel, pe lângă respectarea 
şi recunoaşterea analizei şi muncii depuse de raportori, s-ar evita scăparea din 
vedere a unor elemente importante pentru sistemul de învăţământ.    
 Dl. vicepreşedinte Cătălin Croitoru propune să se avizeze proiectul de lege în 
forma adoptată de Senat şi amendamentele să fie depuse în nume personal de către 
raportori direct la Comisia pentru sănătate şi familie.  
 Au fost supuse votului cele două propuneri formulate. Prima propunere 
formulată de dl. preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu nu s-a aprobat, ea întrunind 8 
voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi o abţinere. Cea de-a doua propune făcută de dl. 
vicepreşedinte Cătălin Croitoru a fost aprobată, aceasta întrunind 13 voturi pentru 
şi 4 abţineri.  

Proiectul de Lege a fost avizat favorabil, în forma adoptată de Senat 
 

 
În zile de miercuri, 25 martie şi joi, 26 martie 2009 lucrările Comisiei au 

avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe 
agenda de lucru a Comisiei. 

 

 

PREŞEDINTE  
Prof.univ.dr. Cristian DUMITRESCU 


		2009-07-01T13:03:06+0200
	Monica G. Tudor




