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SINTEZA  

  lucrărilor comisiei din perioada 7- 9 aprilie 2009  

 
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 07.04.2009 între orele 14,00 – 19,00, în ziua de 

8.04.2009  între orele 09,00-16,30 şi în ziua de 09.04.2009 între 

orele 9,00-12,30, având următoarea ordine zi: 
 
 1.   Continuarea dezbaterilor, 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 şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.263 din 19.07.2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea creşelor (Pl-x 186/2009). 

 3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.226/2008 privind 

unele măsuri financiar-bugetare (PL-x 211/2009). 

 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 lucrările Comisiei au participat , în calitate de invitaţi, 

distinşi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii , ai Ministerului 

Finanţelor Publice , ai Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei , ai Federaţiei Sanitas, ai Ordinului Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi ai 

Asociaţiei Balneofizioterapeuţilor cu Deficienţe Vizuale din 

România. 

 

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 
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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.  

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. 

În urma discuţiilor care au avut loc în şedinţa anterioară,  

s-a hotărât audierea reprezentanţilor instituţiilor implicate 

(Ministerul Sănătăţii, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Federaţia 

SANITAS, Asociaţia Balneofizioterapeuţilor cu Deficienţe Vizuale 

din România), precum şi prezentarea amendamentelor şi 

propunerilor care ne-au fost înaintate de către acestea, până în 

prezent.  

În urma audierilor şi a discuţiilor care au urmat , s-a 

constatat că au fost depuse , până în prezent, un număr de peste 
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200 de amendamente şi propuneri care vizează profunde modificări 

şi completări de fond asupra proiectului de lege. 

S-a stabilit că aceste numeroase amendamente şi propuneri 

sunt în marea lor majoritate divergente şi , în cazul adoptării lor, 

acestea nu ar soluţiona problematica privind competenţa 

profesională a asistenţilor medicale generalişti, moaşelor şi 

asistenţilor medicali conferită prin Directiva 2005/36/C a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 

privind recunoaşterea calificărilor profesionale. 

Din luările de cuvânt s-a prefigurat posibilitatea 

respingerii actualului proiect de lege şi elaborarea unei noi 

iniţiative legislative care să răspundă tuturor cerinţelor prevăzute în 

legislaţia europeană în materie. 

În consecinţă, s-a hotărât continuarea dezbaterilor în 

viitoarea şedinţă a Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr.263 din 19.07.2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea creşelor (Pl-x 186/2009), Camera Deputaţilor fiind 

prima Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea creşelor, urmărindu-se, după cum se 
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arată în expunerea de motive, asigurarea unor servicii adecvate de 

îngrijire a copiilor, stimularea participării femeilor pe piaţa forţei 

de muncă, precum şi reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 

familie. 

Iniţiativa legislativă detaliază unele aspecte, având în 

vedere faptul că Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.263/2007 nu au fost încă aprobate prin hotărâre a Guvernului, 

conform cu art.24 din această lege. 

Cu majoritate de voturi , Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, comisia a procedat la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.226/2008 privind unele 

măsuri financiar-bugetare (PL-x 211/2009), adoptat de către Senat, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare unele 

măsuri financiar bugetare destinate diminuării efortului bugetar în 

anul 2009, pentru anumite categorii de cheltuieli. 

Prin prezentul proiect se stabilesc şi cotele de contribuţii 

pentru asigurările de sănătate, prevăzute de Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cotele de contribuţie de asigurări 

sociale, prevăzute la art.18 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind 
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sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Pentru anul 2009, cotele de contribuţii pentru asigurările 

de sănătate, se reduc, după cum urmează: 

- de la 6,5% la 5,5% pentru cota datorată de angajat; 

- de la 7,0% la 5,2% pentru cota datorată de angajator; 

- de la 13,5% la 10,7% pentru cota datorată de persoanele 

care se asigură facultativ. 

La finalul dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie 

a hotărât cu majoritate de voturi avizarea favorabilă a proiectului 

de lege în forma propusă de Guvern. 

 

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. 

 

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 
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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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