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PROCES VERBAL 

  al lucrărilor  comisiei din perioada 7 - 9  aprilie 2009  

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

Domnul Cristian-Anton Irimie – Secretar de stat în Ministerul 

Sănătăţii 

Domnul Mircea Timofte – preşedintele Ordinului Asistenţilor 

Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 

Domnul Marius Petcu – preşedintele Federaţiei Sanitas din 

România 

Domnul Adrian Bârea – vicepreşedintele Federaţiei Sanitas 

din România 

Domnul Ioan Semovin – preşedintele Asociaţiei 

Balneofizioterapeuţilor cu Deficienţe Vizuale din România 

Doamna Ildiko Stan – vicepreşedintele Asociaţiei 

Balneofizioterapeuţilor cu Deficienţe Vizuale din România 

Doamna Doina Lica şef serviciu în Ministerul Finanţelor 

Publice 

Domnul Cristian Ilie – consilier în Ministerul Finanţelor 

Publice 



Doamna Mioara Bogdan –şef serviciu – Autoritatea Naţională 

pentru Protecţia Copilului 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu 19 voturi pentru următoarea ordine de 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. 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, Comisia a procedat la 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), adoptat de către Senat, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 
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D-na dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, reaminteşte că, 

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.  

Domnia sa, dă cuvântul invitaţilor prezenţi pentru a-şi prezenta 

punctul de vedere cu privire la proiectul de lege. 

Dl.Cristian Anton-Irimie, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii,  

susţine acest proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.144/2008, având în vedere forma care a fost aprobată de 

către Senat şi cu unele propuneri ale Ministerului Sănătăţii înaintate 

Comisiei pentru sănătate şi familie. Este nevoie de o lege bună, 

competentă. Ministerul Sănătăţii, nu împărtăşeşte în totalitate adoptarea 

tuturor amendamentelor depuse, deoarece aceste exced competenţele 

profesionale ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor 

medicali, conferite prin Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 7 septembrie 2005, privind recunoaşterea calificărilor 

profesionale. 

Dl.Marius Petcu, preşedintele Federaţiei Sanitas din România, 

menţionează că în proporţie de 80%, membrii OAMMR sunt de profesie 

asistenţi medicali. De asemenea, domnia sa subliniază că prezenta 

ordonanţă se situează cel mai aproape de prevederile Directivei 

2005/36/CE.  

Dl.Mircea Timofte, preşedintele OAMMR, susţine respectarea 

cu stricteţe a prevederilor cuprinse în Directiva 2005/36/CE, pentru a 

elimina din start ulterioarele modificări şi completări ale ordonanţei. În 

opinia domniei sale, Legea 307/2004 este mult diferită faţă de ordonanţa 
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de urgenţă, deoarece cuprinde şi armonizările cu Directivele Europene. 

De asemenea, în ordonanţa de urgenţă s-a adăugat caracterul liberal al 

profesiei de asistent medical. 

În continuare, a luat cuvântul dl.Ioan Semovin, preşedintele 

ABDVR, care a prezentat propunerile înaintate Comisiei. Domnia sa, 

reclamă o serie de discriminări între asistenţii medicali şi asistenţii 

medicali cu deficienţe vizuale.  

Dl.Anton-Cristian Irimie, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, 

intervine şi subliniază faptul că asistenţii medicali cu deficienţe vizuale 

nu sunt excluşi din cadrul prevederilor prezentei ordonanţe, propunerile 

înaintate fiind soluţionate în forma adoptată de Senat sau prin lege. Toate 

problemele persoanelor cu deficienţe vizuale sunt soluţionate prin legi 

speciale. 

Dl.dep.prof.univ.Anghel Stanciu, i-a cuvântul şi arată că, până 

la apariţia Directivei 2005/36/CE, erau în vigoare Directivele  77/452/CE, 

77/453/CE, 80/154/CE şi 80/155/CE, care au fost abrogate. Domnia sa 

menţionează că, prin Legea nr.307/2004, multe dintre aceste probleme au 

fost soluţionate. Făcând o comparaţie, această ordonanţă nu aduce mai 

multe elemente în plus faţă de Legea nr.307/2004. S-a făcut o nouă lege, 

atât ca structură cât şi conţinut. Tratatul de aderare şi spaţiul comunitar 

presupune libera circulaţie a persoanelor şi profesiilor. Se induce o 

recunoaştere automată, o armonizare la nivelul curriculei şi există 5-6 

nivele de învăţământ. Este necesar să se stabilească dacă profesia de 

asistent medical generalist este sau nu o profesie liberală. Din Directiva 

2005/36/CE, şi nici din Legea nr.307/2004, nu rezultă dacă asistentul 

medical poate lucra ca salariat sau ca independent. 

D-na.dep.Rodica Nassar, intervine şi arată că în urma audierilor 

şi discuţiilor se constată numeroase contradicţii şi neclarităţi. În opinia 

domniei sale, cele peste 200 de amendamente şi propuneri nu vor 

soluţiona integral problematica cuprinsă în proiectul de lege şi nici 
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armonizarea cu prevederile Directivei 2005/36/CE. În consecinţă, se 

poate lua în discuţie şi respingerea prezentului proiect de lege şi iniţierea 

unui nou proiect de act normativ care să răspundă tuturor cerinţelor. 

În opinia dl.dep.prof.Ştefan Iosif Drăgulescu, proiectul de lege 

prezintă numeroase neconcordanţe şi clarităţi, privind clasificarea 

asistenţilor medicali după perioada de pregătire, precum şi legat de modul 

de participare a acestora la procesul de perfecţionare şi pregătire continuă. 

Dl.dep.Petre Movilă, solicită cuvântul şi reaminteşte că această 

ordonanţă de urgenţă a fost emisă în perioada preelectorală şi acest fapt 

are un subînţeles. În situaţia în care Legea 307/2004 nu diferă într-o 

proporţie mai mare de 50% faţă de prezenta ordonanţă ar fi mai bine să se 

procedeze la modificarea şi completarea Legii 307/2004.  

Dl.dep.dr.Cristian Horia, intervine şi precizează că, trebuie 

făcută o corelare între pregătirea profesională a acestei categorii de 

personal şi titlul pe care aceştia îl obţin. Nu există nicio diferenţiere între 

personalul cu studii medii, cu studii superioare de scurtă durată şi între cei 

cu studii superioare de lungă durată. Asistenţii medicali nu sunt calificaţi 

pentru a desfăşura activităţi de instruire universitară. Domnia sa susţine 

că activitatea de cercetare nu poate fi desfăşurată decât de către 

personalul cu studii superioare de lungă durată, masterat şi doctorat. 

Principala atribuţie a profesiei de asistent medical este aceea de a asista 

medicul, deci nu poate fi vorba de independenţa profesiei. Domnia sa, 

precizează că a depus un număr de 68 amendamente, care vizează 

respectarea principiilor discutate. În opinia domniei sale, nu există o altă 

soluţie decât respingerea acestui proiect de lege. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa, precizează că o lege trebuie făcută 

pentru a fi înţeleasă de cei interesaţi şi aplicată în sensul celor înscrise. 

Domnia sa menţionează că în anul 2004, statul român a cheltuit pentru 

Legea nr.307/2004, peste 900 mii euro, pentru consultanţă şi documentare 

în străinătate. În urmă cu 3-4 ani, România a aderat la Tratatul de la 
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Bolognia privind înfiinţarea unor facultăţi de asistenţi medicali şi moaşe 

în ţările membre ale U.E. Având în vedere gradul ridicat de 

responsabilitate al profesiei de asistent medical, este absolut obligatoriu 

ca acesta să fie posesorul diplomei de bacalaureat. Asistenţii medicali nu 

pot desfăşura o activitate independentă, decât sub controlul Ministerului 

sănătăţii, a spitalului sau cabinetului medical în care îşi desfăşoară 

activitatea. În opinia domniei sale, cea mai bună soluţie ar fi respingerea 

acestei ordonanţe de urgenţă. 

Dl.dep.Ion Burnei, se pronunţă pentru respingerea prezentei 

ordonanţe de urgenţă, invocând următoarele argumente: 

- caracterul de urgenţă al necesităţii adoptării acestui act 

normativ nu se justifică, având în vedere că termenul limită stabilit în 

actul normativ european este depăşit; 

- prin Legea 307/2004, nu se concretizează neconcordanţele cu 

armonizarea la legislaţia europeană în domeniu; 

- măsurile privind îmbunătăţirea organizării şi funcţionării 

OAMMR, sunt neîntemeiate, deoarece atribuţiile şi competenţele acestui 

organism pot fi stabilite prin statut; 

- la elaborarea prezentei ordonanţe de urgenţă nu au fost 

consultate comisiile interministeriale şi nici asociaţiile profesionale, deşi 

actul normativ are implicaţii şi în domeniul educaţiei şi cel al pieţei 

muncii. 

În opinia domniei sale, prezenta ordonanţă de urgenţă nu face 

decât să întărească şi mai mult autoritatea OAMMR, încălcând dreptul 

constituţional al asocierii libere profesionale. Toate aceste argumente 

converg către necesitatea respingerii prezentului proiect de lege şi 

promovării unui nou proiect cu consultarea tuturor organizaţiilor 

profesionale, în concordanţă cu fundamentarea şi scopul acestei profesii 

şi a standardelor europene. 
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Dl.Mircea Timofte, preşedintele OAMMR, doreşte să precizeze 

că Ordinul are atribuţii clare prevăzute prin lege şi nu se substituie 

Ministerului Sănătăţii. Dacă ordonanţa de urgenţă ar fi respinsă, 

Ministerul Sănătăţii nu ar mai putea emite autorizaţii iar Casele de 

asigurări de Sănătate nu ar mai putea încheia contracte. În opinia domniei 

sale, această ordonanţă de urgenţă poate fi adoptată. 

D-na.dep.Rodica Nassar, intervine şi subliniază că profesia de 

asistent medical este respectată, existând toate premizele şi 

disponibilitatea de a elabora o lege bună şi trainică. 

Dl.Anton-Cristian Irimie, informează pe cei prezenţi, asupra 

elaborării unei noi legi a sănătăţii, până la sfârşitul lunii iunie anul curent. 

Domnia sa se pronunţă  pentru adoptarea proiectului de lege, cu 

amendamentele înaintate de Ministerul Sănătăţii, precizând faptul că, prin 

armonizarea celor două legi, se poate crea o lege bună, care să nu mai 

suporte modificări de la an la an. 

Dl.dep.prof.Florian Popa, intervine şi arată că apariţia unei noi 

legi a sănătăţii reprezintă  un argument în plus pentru a nu grăbi procesul 

legislativ privind adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Dl.dep.Petre Movilă, se pronunţă pentru elaborarea unui nou 

proiect de lege. 

Aceeaşi opinie, este împărtăşită şi de dl.dep.dr. Tudor 

Ciuhodaru. 

D-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, propune 

amânarea dezbaterilor până la viitoarea şedinţă a Comisiei. 

Cu 14 voturi pentru şi 1 împotrivă, Comisia a hotărât amânarea 

dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

 
 

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.263 din 
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19.07.2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor (Pl-x 

186/2009), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

D-na.dep.Rodica Nassar, arată că 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 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. 

Domnia sa precizează că 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. 

D-na.Mioara Bogdan, şef serviciu din cadrul Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Copilului, informează pe cei prezenţi, asupra 

elaborării de către Guvern a unui proiect de lege privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor de îngrijire a copiilor pe timpul 

zilei. În aceste condiţii, domnia sa propune avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

Cu 5 voturi pentru, 3 împotrivă şi 5 abţineri, Comisia pentru 

sănătate şi familie a avizat negativ această  propunere legislativă. 

 

La punctul 3 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. 

D-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că, 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare unele măsuri financiar 
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bugetare destinate diminuării efortului bugetar în anul 2009, pentru 

anumite categorii de cheltuieli. 

Domnia sa precizează că, 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 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. 

D-na.Doina Lica, şef serviciu în cadrul Ministerul Finanţelor 

Publice, arată că prezenta ordonanţă de urgenţă asigură prelungirea 

măsurilor care au fost luate în luna decembrie a anului 2008. 

Dl.dep.prof.univ.Ştefan Iosif Drăgulescu, se pronunţă împotriva 

scăderii cotelor de contribuţii la asigurările sociale de sănătate, care vor 

duce la scăderea dramatică a fondurilor alocate pentru sănătate şi colapsul 

sistemului sanitar. 

D-na.dep.conf.Sonia Drăghici, subliniază că, o astfel de măsură 

ar afecta grav desfăşurarea activităţii spitalelor, care vor fi afectate de 

fenomenul subfinanţării. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că, 

această măsură va afecta şi procesul de achiziţionare a aparaturii medicale 

procurată din import, care este influenţată de creşterea permanentă a 

cursului valutar. 
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Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru, arată că, fără o finanţare 

corespunzătoare sistemul sanitar nu-şi poate desfăşura activitatea în 

condiţii normale. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian arată că, prezenta ordonanţă de urgenţă 

retrage anumite drepturi deja câştigate şi fiscalizează în mod excesiv 

economia românească. De asemenea, va scădea şi valoarea punctului de 

pensie. 

D-l.Cristian Ilie, consilier în cadrul Ministerului Finanţelor 

Publice, menţionează că ordonanţa de urgenţă a avut un caracter 

tranzitoriu până la aprobarea Legii bugetului de stat şi a asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2009. Domnia sa precizează că valoarea punctului 

de pensie nu va scădea. 

D-na.dep.dr.Lucreţia Roşca arată că ordonanţa de urgenţă nu 

ţine seama de existenţa a tot mai mulţi şomeri, iar cotele de contribuţii 

pentru asigurările de sănătate datorate de angajat şi de angajator sunt 

cuprinse în Legea bugetului de stat pe anul 2009. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia a hotărât, cu 10 voturi 

pentru, 7 împotrivă şi 1 abţinere, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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. 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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