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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei în perioada 9 – 11 decembrie  2014  

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua  

9.12.2014 între orele 14,00 - 19,00, în ziua de 10.12.2014 între orele 9,30 

– 16,00  şi în ziua de 11.12.2014 între orele 9,30 – 12,00, având 

următoarea ordine zi: 

1. Audierea reprezentanţilor Federaţiei Române a Asociaţiilor 

de Fizioterapie privind propuneri concrete referitoare la reglementarea 

profesiei de fizioterapeut . 

2. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.144 din 28 

octombrie 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 ( Plx 509/2013). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

completarea art.4 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru 

copii ( Plx 505/2014). 

 



La primul punct al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

audierea reprezentanţilor Federaţiei Române a Asociaţiilor de 

Fizioterapie ce au înaintat propuneri concrete referitoare la reglementarea 

profesiei de fizioterapeut , având în vedere că România se numără printre 

cele două ţări din Europa în care profesia nu este reglementată sub 

Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea califcărilor profesionale, 

modificată cu Directiva 2013/55/UE. 

 

La punctul doi al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.144 din 28 octombrie 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.  

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 

noiembrie 2013. 

Comisia juridică,de disciplină şi imunităţi,  Comisia pentru 

învăţământ, precum şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi au avizat negativ propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate  de voturi  , amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La punctul trei al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art.4 din 

Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii ( Plx 505/2014). 
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Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 25 

noiembrie 2014. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi,  avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 

La lucrările comisiei din zilele de 9 şi 10 au participat 16 deputaţi 

după cum urmează : dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Corneliu Florin 

Buicu, dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dl.dep.Constantin Rădulescu, 

dl.dep.Iulian Dumitru Popescu, dna dep.Neviser Zaharcu ,  dna dep. 

Camelia Khraibani, dl.dep.Călin Potor, Bîrsăşteanu Florică ( Grup 

Parlamentar al PSD ), dl.dep.Grigore Crăciunescu, dl.dep.Cristian Horia , 

dna dep.Elena Ramona Uioreanu, dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu  

( Grup Parlamentar al PNL),  dl.dep.Petru Movilă  ( neafiliat)  , dl.dep. 

Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR )  , dl.dep.Vicenţiu Mircea 

Irimie  ( Grup Parlamentar al PC) , fiind absenţi  dl.dep.Nicolae Bănicioiu  

, dna.dep. Lucreţia Roşca şi dna dep.Camelia Margareta Bogdănici, iar în 

ziua de 11.12.2014 au fost prezenţi 17 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici , dl.dep.Constantin Rădulescu, dl.dep.Iulian Dumitru 

Popescu, dna dep.Neviser Zaharcu ,  dna dep. Camelia Khraibani, 

dl.dep.Călin Potor, Bîrsăşteanu Florică ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dl.dep.Grigore Crăciunescu, dl.dep.Cristian Horia , dna dep.Elena 

Ramona Uioreanu, dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu  ( Grup 

Parlamentar al PNL),  dna dep.Camelia Margareta Bogdănici , 

dl.dep.Petru Movilă  ( neafiliat)  , dl.dep. Bonis Istvan ( Grup Parlamentar 

al UDMR )  , dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie  ( Grup Parlamentar al PC) , 

fiind absenţi  dl.dep.Nicolae Bănicioiu  şi dna.dep. Lucreţia Roşca . 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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