
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie    Nr. 28/ 26/12 februarie 2009  
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 10-12  februarie 2009 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările 

în ziua de 10.02.2009 între orele 14,00-19,00, în ziua de 

11.02.2009 între orele 14,00-19,00, în ziua de 12.02.2009 între 

orele, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 307/2004 privind exercitarea 

profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi 

organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi 

Moaşelor din România (Pl – x 699/2008). 

2. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru 

modificarea art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (Pl – x 696/2008). 



3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

completarea şi modificarea  Legii nr. 47/1993 cu privire la 

declararea judecătorească a abandonului de copii (Pl-x 31/2009).  

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2008 

privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea 

eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă 

socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată (PL – x 21/2009). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de 

stat pe anul 2009 (PL-x 44/2009), sesizare în comun cu Comisia 

pentru sănătate publică a Senatului. 

 6. Diverse. 

 

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 primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea, în fond, a propunerii legislative  

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2004 privind 

exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, 
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precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor 

Medicali şi Moaşelor din România (Pl-x699/2008), respinsă de 

către Senat. 

Propunerea legislativă vizează completarea Anexei 1C din 

Legea nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical 

şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Asistenţilor Medicali şi a Moaşelor din România prin 

includerea în categoria profesională de asistent medical a ocupaţiei 

de optometrist. 

Comisia a constatat că formarea, câmpul de activitate şi 

competenţele optometristului nu sunt cele ale asistentului medical 

dobândite de acesta în urma formării specifice în domeniul 

îngrijirilor de sănătate. S-a apreciat că profesia de optometrist nu 

poate fi asimilată celei de asistent medical. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât 

cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, respingerea acestei propuneri legislative. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea, în fond, a propunerii legislative 

pentru modificarea art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii (Pl-x696/2008), respinsă de către Senat. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea art.851 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, în sensul creării cadrului legal ca preţul 

medicamentelor, cu excepţia medicamentelor care se eliberează 

fără prescripţie medicală (OTC) să fie stabilit de către Agenţia 

Naţională a Medicamentului, în baza avizului Consiliului 

Concurenţei. 

Comisia a constatat că transferul competenţei controlului 

preţurilor medicamentelor de uz uman de la Ministerul Sănătăţii la 

Agenţia Naţională a Medicamentului (ANM) nu reprezintă o 

soluţie constructivă, întrucât Ministerul Sănătăţii este instituţia 

răspunzătoare direct de politica de sănătate din România, inclusiv 

de politica în domeniul medicamentului, ANM neavând atribuţii în 

acest sens. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât 

cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, respingerea acestei propuneri legislative. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii 

legislative pentru completarea şi modificarea  Legii nr. 47/1993 cu 

privire la declararea judecătorească a abandonului de copii          

(Pl-x 31/2009), respinsă de către Senat. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea unui articol dintr-un act normativ care a ieşit din 

vigoare, încă din anul 2004. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât 

cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, avizarea negativă a acestei propuneri legislative. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului 

de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative 

în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de 

asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată (PL-x 21/2009), adoptat de către Senat. 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul social, în scopul stabilirii unui 

alt mod de calcul al unor drepturi de asistenţă socială, care în 

prezent, se acordă în funcţie de nivelul salariului de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, în unanimitate, 

avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 
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La punctul 5 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului, au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului Legii 

bugetului de stat pe anul 2009 (PL-x 44/2009). 

Au fost prezentate un număr de 59 de amendamente care 

vizează majorări în bugetul Ministerului Sănătăţii, al FNUASS, 

precum şi introducerea unor obiective noi de investiţii şi 

continuarea a unei părţi dintre cele aflate în derulare. 

Un număr de 8 amendamente au fost retrase de către 

iniţiatori, în urma precizărilor făcute de către reprezentanţii 

Ministerului Sănătăţii, Ministerului Finanţelor Publice şi ai Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

În urma dezbaterilor care au urmat, cele două comisii au 

aprobat un număr de 12 amendamente, 38 de amendamente fiind 

respinse. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct al ordinii de zi, 

cele două comisii au avizat favorabil proiectul Legii  bugetului de 

stat pe anul 2009 (PL-x 44/2009), cu 16 voturi pentru, 3 împotrivă 

şi 3 abţineri, cu amendamentele prezentate care vor face obiectul 

avizului comun. 
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La punctul 6 diverse al ordinii de zi, Comisia a audiat 

reprezentanţii Colegiului Medicilor de Familie, la cererea acestora. 

În cadrul prezentării s-a reclamat reducerea bugetului alocat 

asistenţei medicale primare cu 40%, care va duce la închiderea a 

peste 40% dintre cabinetele medicilor de familie, iar populaţia va 

rămâne fără serviciile medicale de bază. 

La lucrările comisiei au participat 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 

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 
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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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