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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 20 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei este prezent, în calitate de invitat, dl.Răzvan 

Vulcănescu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

  

1. Reexaminarea proiectului de Lege privind modificarea și 

completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de 

sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul 

autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate (PLx 213/2012). 



2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2012 privind reglementarea 

reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar redistribuit din 

unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la 

unităţile sanitare care îşi reiau activitatea   ( PLx 16/2013). 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2013 pentru completarea art.362 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 86/2013). 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2012 privind echivalarea titlurilor 

de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi 

Statele Unite ale Americii ( PLx 82/2013) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

 

La solicitarea Ministerului Sănătăţii, punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi 

sunt amânate, cu unanimitate de voturi, până la o şedinţă ulterioară. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2013 pentru completarea art.362 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 86/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că, prin 

acest proiect de act normativ se creează baza legislativă privind acordarea 

din bugetul Ministerului Sănătăţii a fondurilor către societăţile aflate sub 

autoritatea Ministerului Sănătăţii, la care statul este acţionar majoritar, prin 

aport în numerar şi majorarea capitalului social. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 12 martie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci au avizat favorabil proiectul de lege, conchide domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi precizează că Ministerul 

Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată de 

Guvern. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege, în forma emisă de 

Guvern, şi întocmirea unui raport, în acest sens. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2012 privind echivalarea titlurilor 

de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi 

Statele Unite ale Americii ( PLx 82/2013) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că 

proiectul de lege stabileşte cadrul legal prin care titlurile oficiale de medic 

specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele 

Unite ale Americii în una din specialităţile medicale clinice şi paraclinice 

prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi 

farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul 

ministrului sănătăţii publice nr.1509/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, să fie echivalate cu Certificatul de medic specialist, eliberat de 

Ministerul Sănătăţii în vederea exercitării profesiei pe teritoriul României. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 11 martie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială, precum şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi, au avizat favorabil proiectul de lege, conchide domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi precizează că Ministerul 

Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege în forma emisă de Guvern. 

Referitor la forma adoptată de Senat, domnia sa menţionează că 

modificările aduse la alineatele (2) şi (3) din proiect, nu se justifică, întrucât 

echivalarea prevăzută de proiectul de normă se face în scop profesional şi nu 

academic. În acest sens, la art.7 din HG nr.1282/2007 pentru aprobarea 

normelor privind recunoaşterea diplomelor de medic, de farmacist şi de 

moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, se prevede: 

„Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în profesiile de medic, 

de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, 

precum şi echivalarea titlurilor oficiale de calificare ca specialist în 

profesiile de medic, de medic dentist şi farmacist se fac în scop profesional 

de către Ministerul Sănătăţii Publice, în colaborare cu Colegiul Medicilor 

din România, cu Colegiul Medicilor Dentişti din România, cu Colegiul 

Farmaciştilor din România şi, respectiv, cu Ordinul Asistenţilor Medicali şi 

Moaşelor din România, după caz.” 

De asemenea, echivalarea se face la cererea celui interesat şi se aprobă 

prin Ordin al ministrului sănătăţii, întocmit în fiecare caz în parte, după 

obţinerea avizului Colegiului Medicilor din România. În acest sens, 

amendamentul de la alin.(3) privind aprobarea prin ordin comun, riscă să 

îngreuneze şi să întârzie procedura de echivalare. 
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Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici solicită cuvântul şi se pronunţă pentru 

adoptarea acestui proiect de lege în forma emisă de Guvern. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de domnul dep.Florin Buicu. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege, în forma emisă de 

Guvern, şi întocmirea unui raport preliminar, ce urmează a fi înaintat 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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