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BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

   Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de 
biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea şi funcţionarea Ordinului 
Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din 
România, publicată în M.OF.nr.836 din 25 Noiembrie 2003 (Plx 
140/2011). Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 
16 martie 2011, în calitate de primă Cameră sesizată, şi  trimisă Comisiei 
pentru sănătate şi familie cu adresa  nr.Plx 140 din 23 martie 2011, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul 
Consiliului Legislativ nr. 1328/8.11.2010, punctul de vedere al 
Guvernului nr.2960/DPSG din 26.11.2010, avizul Comisiei pentru muncă 
şi protecţie socială nr.27/145 din 20 aprilie 2011, avizul Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi Plx 140/2011 din 13 aprilie 2011 şi 
punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii nr. 29645 din 10.05.2011. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face 
parte din categoria legilor ordinare în conformitate cu prevederile 
articolului 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Rodica Nassar 
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R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.460/2003 
privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, 
înfiinţarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi 

Chimiştilor în sistemul sanitar din România, publicată în 
M.OF.nr.836 din 25 Noiembrie 2003  

(PLx 140/2011) 
 
  1. Cu adresa nr. Plx 140 din 23 martie 2011 Comisia pentru 
sănătate şi familie a fost sesizată, în fond, în conformitate cu prevederile 
art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu dezbaterea 
propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind 
exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea 
şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în 
sistemul sanitar din România, publicată în M.OF.nr.836 din 25 
Noiembrie 2003 (Plx 140/2011), respinsă de Senat în calitate de primă 
Cameră sesizată în şedinţa din 16 martie 2011, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională.  
 

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul 
Consiliului Legislativ nr. 1328/8.11.2010, punctul de vedere al 
Guvernului nr.2960/DPSG din 26.11.2010, avizul Comisiei pentru muncă 
şi protecţie socială nr.27/145 din 20 aprilie 2011, avizul Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi Plx 140/2011 din 13 aprilie 2011 şi 
punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii nr. 29645 din 10.05.2011. 
 

 2. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor ordinare în conformitate cu prevederile 
articolului 73 din Constituţia României, republicată. Prin propunerea 
legislativă menţionată se intenţionează stabilirea unui domeniu restrâns 
de aplicare a legii, respectiv de scoatere de sub incidenţa legii a 
biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor care nu au atribuţii în fişa postului 
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sau în organigrama societăţii legate de exercitarea profesiilor menţionate. 
Se mai propune excluderea din Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi 
Chimiştilor a celor care nu exercită funcţii specifice acestei profesii şi 
stabilirea unor interdicţii exprese referitoare la acţiunile desfăşurate de 
conducerea Ordinului. 

 
3. Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut propunerea 

legislativă în şedinţa din 10 mai 2011. La şedinţa comisiei au participat 
15 deputaţi cei 17 membri ai comisiei. Din partea Ministerului Sănătăţii a 
participat domnul secretar de stat Cristian Anton Irimie. Raportul 
comisiei a fost adoptat cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri. 

 
 4. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune 
plenului Camerei Deputaţilor respingerea  propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de 
biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea şi funcţionarea Ordinului 
Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din 
România, publicată în M.OF.nr.836 din 25 Noiembrie 2003 (PLx 
140/2011). Această propunere legislativă nu contribuie prin conţinutul 
său la apărarea prestigiului şi demnităţii profesionale a membrilor 
Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. Propunerile de 
modificare nu au corespondent în legile de înfiinţare şi organizare a 
celorlalte organizaţii profesionale în domeniu (Colegiul Medicilor din 
România, Colegiul Farmaciştilor din România , Colegiul Psihologilor din 
România, Colegiul Medicilor Dentişti din România, Ordinul Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România). 
  
  
 

PREŞEDINTE, 
 

Rodica Nassar 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Florin Danciu – consilier parlamentar 
Cristina Bologan – consultant parlamentar 
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