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RAPORT  COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de 
biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și 

funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și 
Chimiștilor în sistemul sanitar din România 

 
 

În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă și protecție 
socială şi Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate 
spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor 

de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și 

funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în 

sistemul sanitar din România, trimisă celor două comisii cu 
adresa nr. Plx 289/2016 din 21 iunie 2016. 
 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut 
în vedere:  
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.5/6.01.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/793/27.06.2016)  
• avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret 

și sport (nr.4c-9/159/6.09.2016) 
• punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii (nr.ACP 

1036/24.03.2016). 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea Legii nr.460/2003, în sensul îmbunătățirii cadrului 
legal prin asigurarea accesului neîngrădit la muncă, avizarea 
pregătirii profesionale continue și recunoașterea unora dintre 
actualele forme de pregătire continuă. 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia 
României, republicată.  

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisiile au dezbătut propunerea 
legislativă în şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei pentru sănătate şi familie din data de 
27 septembrie 2016 şi-au înregistrat prezenţa 16 deputaţi din 
totalul de 17 membri. În urma dezbaterilor şi a opiniilor 
exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, respingerea propunerii legislative. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile 
art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
doamna Corina Pop – Secretar de Stat în Ministerul Sănătăţii. 

 
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din 

data de 21 februarie 2017 şi-au înregistrat prezenţa 16 
deputaţi din totalul de 19 membri. În urma dezbaterilor şi a 
opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa 

din 13 iunie 2016. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit 
prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
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În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun Plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din 
următoarele considerente: 

- abrogarea unor dispoziții referitoare la emiterea unor 
avize de către OBBCSSR este  de natura a crea confuzii 
referitoare la statutul acestei organizații; 

- nu se poate abroga prezentarea cazierului judiciar la 
angajarea în profesiile de biolog, chimist sau biochimist 
deoarece această cerință este impusă, pentru practicarea 
profesiilor în sistemul sănătate, de către alte dispoziții legale;  

- nu se impune eliminarea dispozițiilor referitoare la 
pregătirea profesională deoarece pregătirea continuă este 
necesară pentru acele categorii de specialiști care lucrând în 
laboratoare medicale au un impact semnificativ asupra sănătății 
și siguranței pacientului. 

 

 

 
PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon    Corneliu Florin Buicu 
 
 
 
SECRETAR,     SECRETAR, 

 Csép Éva Andrea    Cristina Elena Dinu  
             
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Florin Danciu 
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