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Către

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege
pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară, trimis Comisiei pentru
administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru sănătate şi
familie pentru examinare pe fond, cu adresa

nr.PLx 362/2018 din 6 iunie

2018.

PREŞEDINTE,

Florin – Claudiu ROMAN

PREŞEDINTE,

Conf.Dr.Florin BUICU
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Camera Deputaţilor
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului

Comisia pentru sănătate şi familie

Bucureşti, 23 aprilie 2019

Bucureşti,23 aprilie 2019

Nr. 4c-6/282

Nr. 4c-10/138

RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind
asistenţa medicală comunitară

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru sănătate şi familie,
au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită asupra proiectului de Lege pentru completarea art.8 alin.(2)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară, transmis cu adresa nr.
PLx.362/2018 din 6 iunie 2018 şi înregistrat cu nr.4c-6/282 din 6 iunie 2018, respectiv nr.4c-10/290 din 6 iunie 2018.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 4 iunie 2018, cu
respectarea prevederilor art.76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia
României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare.
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:
•
avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.263/28.03.2018)
•
avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi( nr. 4c-11/547/5.03.2019)
•
avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială (nr. 4c-7/551/14.06.2018)
•
avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi ( nr.338/20.06.2018)
•
avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale ( nr. 4c5/312/13.06.2018)
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.18/2017, în scopul introducerii în categoria profesională a persoanelor care pot acorda asistenţă medicală comunitară si a
medicilor de medicină de familie în localităţile din Munţii Apuseni şi în cele din Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”,
având în vedere gradul de izolare ridicat al locuitorilor din aceste comune, care nu au posibilitatea să se deplaseze în alte
localităţi, în special în sezonul rece, pentru a obţine servicii medicale de asistenţă medicală primară.

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisiile au dezbătut iniţiativa
legislativă în şedinţe separate.
Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au dezbătut proiectul de lege în şedinţa
din 15 aprilie 2019.
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La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 deputaţi din totalul de 23 membri ai comisiei. Raportul comisiei a
fost adoptat cu unanimitate de voturi .
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, din partea Ministerului Sănătăţii, dl Dan Dumitrescu, secretar de stat şi domnul
deputat Lucian Eduard Simion, Grupul parlamentar al PSD, iniţiator al proiectului de lege.
Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 23 aprilie 2019. La
lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 16 de deputaţi, din totalul de 20 membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost
adoptat cu majoritate de voturi.
În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații celor două Comisii, au hotărât să supună
plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise , prezentate în anexa care face
parte din prezentul raport.
PREŞEDINTE,
Florin – Claudiu ROMAN

PREŞEDINTE,
Conf.Dr.Florin BUICU

SECRETAR,

SECRETAR,

Angelica FĂDOR

Dr.Cristina – Elena DINU

Şef serviciu, Sofia Chelaru

Consilier parlamentar Cristina Bologan

Consilier parlamentar, Elena Hrincescu

4

ANEXA
AMENDAMENTE ADMISE
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa
medicală comunitară
Nr.
crt
1.

Text ordonanţa de urgenţă

Text adoptat de Senat
Titlul legii

__
Lege pentru completarea art.8 alin.(2)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.18/2017 privind asistenţa medicală
comunitară

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivarea
amendamentului

Titlul legii
Pentru respectarea
Lege pentru modificarea şi completarea normelor de tehnică
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului legislativă.
nr.18/2017 privind asistenţa medicală
comunitară
Autori: Comisia pentru sănătate şi familie
Comisia pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului

2.
__

Articol unic.- La articolul 8 alineatul (2)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 18/2017 privind asistenţa medicală
comunitară,
publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.154 din
1 martie 2017, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.180/2017, după
litera c) se introduce o nouă literă, lit.d)
cu următorul cuprins:

Articol unic.- Ordonanţa de urgenţă a Pentru respectarea
Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa normelor de tehnică
medicală comunitară, publicată în Monitorul legislativă.
Oficial al României, Partea I, nr.154 din 1
martie 2017, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.180/2017, se
modifică şi se completează după cum
urmează:
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Autori: Comisia pentru sănătate şi familie
Comisia pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului
3.

4.

Titlul ordonanţei
Ordonanţă de urgenţă privind __
asistenţa medicală comunitară
___

„d) medic de medicină de familie, în
localităţile din Munţii Apuseni şi în
Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”,
stabilite potrivit Ordonanţei Guvernului
nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi
persoanelor care domiciliază sau lucrează
în unele localităţi din Munţii Apuseni şi
în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”,
republicată, cu modificările ulterioare .”

Nemodificat

Sunt comunităţi cu
număr redus si foarte
redus de populatie
(loc.Bătrâna,judeţul
Hunedoara, 124 de
locuitori ) care nu
sunt atractive pentru
medici din punct de
vedere al bugetului
ce ar fi acordat de
CNAS
iar
prin
acordarea
unui
salariu de la bugetul
de stat pentru medic,
crea
Autori: deputat Lucian Eduard Simion, s-ar
oportunitatea
Grupul parlamentar al PSD
asigurării accesului
Comisia pentru sănătate şi familie
din
Comisia pentru administraţie publică şi populatiei
respectivele zone la
amenajarea teritoriului
servicii medicale din
partea unei echipe
mixte medic
şi
1.La alineatul (2) al articolului 8, după
litera c) se introduce o nouă literă, lit.d) cu
următorul cuprins:
„d) medic, în localităţile din Munţii Apuseni
şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”,
stabilite potrivit Ordonanţei Guvernului
nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi
persoanelor care domiciliază sau lucrează în
unele localităţi din Munţii Apuseni şi în
Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”,
republicată, cu modificările ulterioare şi în
localităţile izolate sau unde atragerea
personalului se face cu dificultate.”
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asistent
comunitar.

5.

___

Art.12.
"(3) Salariul de bază şi
celelalte drepturi salariale ale
asistentului
medical
comunitar şi moaşei se
stabilesc în conformitate cu
Legea-cadru
nr. 284/2010 privind
salarizarea
unitară
a
personalului
plătit
din
fonduri
publice,
cu
modificările şi completările
ulterioare, pentru funcţia de
asistent medical, pe nivel de
studii, conform anexei nr. III
Familia
ocupaţională
de
funcţii bugetare «Sănătate»,
cap. I pct. 3 «Unităţi de
asistenţă
socială/servicii
sociale cu sau fără cazare» şi
cap.
II,
«Reglementări
specifice personalului din

medical

contextul
2. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 12 se În
actualizării
modifică şi vor avea următorul cuprins :
legislative
şi
a
„(3) Salariul de bază şi celelalte drepturi coroborării
cu
salariale ale asistentului medical comunitar şi prevederile
Legiimoaşei se stabilesc potrivit Legii-cadru cadru nr. 153/2017
nr.153/2017
privind
salarizarea privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu unitară
a
modificările şi completările ulterioare, pentru personalului plătit
funcţia de asistent medical, pe grade/trepte din fonduri publice,
profesionale şi pe nivel de studii, conform cu modificările şi
anexei nr. II Familia ocupaţională de funcţii completările
bugetare "Sănătate şi asistenţă socială", ulterioare.
capitolul I, punctul 3 «Instituţii şi unităţi de
asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără
cazare» şi capitolul II, «Reglementări
specifice personalului din sănătate, din
unităţile de asistenţă medico-socială şi din
unităţile
de
asistenţă
socială/servicii
sociale».”
Autori: deputat Lucian Eduard Simion,
Grupul parlamentar al PSD
Comisia pentru sănătate şi familie
Comisia pentru administraţie publică şi
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6.

sănătate, din unităţile de
asistenţă medico-socială şi
din unităţile de asistenţă
socială/servicii sociale»."

amenajarea teritoriului

(4) Salariul de baza si
celelalte drepturi salariale ale
mediatorului
sanitar
se
stabilesc potrivit cap. I pct. 3
"Unitati
de
asistenta
sociala/servicii sociale cu sau
fara cazare" si cap. II
"Reglementari
specifice
personalului din sanatate, din
unitatile de asistenta medicosociala si din unitatile de
asistenta
sociala/servicii
sociale" din anexa nr. III la
Legea-cadru 284/2010, cu
modificarile si completarile
ulterioare, pentru functia de
instructor de educatie.”

(4) Salariul de bază şi celelalte drepturi
salariale ale mediatorului sanitar se stabilesc
potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, conform anexei nr. II
Familia ocupaţională de funcţii bugetare
«Sănătate şi asistenţă socială», capitolul I,
punctul. 3 «Instituţii şi unităţi de asistenţă
socială/servicii sociale cu sau fără cazare» şi
capitolul II, "Reglementări specifice
personalului din sănătate, din unităţile de
asistenţă medico-socială şi din unităţile de
asistenţă socială/servicii sociale", pentru
funcţia de instructor de educaţie .”

__

___

Autori: Comisia pentru sănătate şi familie
Comisia pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului
3. După alineatul (4) al articolului 12, se
introduce un nou alineat, alin.(5) cu
următorul cuprins:
„(5) Salariul de bază şi celelalte drepturi
salariale ale medicului se stabilesc în
conformitate cu Legea-cadru nr. 153/2017

În
contextul
actualizării
legislative
şi
a
coroborării
cu
prevederile
Legiicadru nr. 153/2017
privind salarizarea
unitară
a
personalului plătit
din fonduri publice,
cu modificările şi
completările
ulterioare.

În
contextul
coroborării
cu
prevederile
Legiicadru nr. 153/2017
privind salarizarea
unitară
a
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privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare,
pe grade
profesionale, conform anexei
nr. II
Familia ocupaţională de funcţii bugetare
«Sănătate şi asistenţă socială», capitolul I,
punctul 2 „Salarii de bază pentru
personalul de specialitate medico-sanitar
şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi
unităţi de asistenţă medico-socială” ,
litera a), subpunctul a.4 şi capitolul II
«Reglementări specifice personalului din
sănătate, din unităţile de asistenţă medicosocială şi din unităţile de asistenţă
socială/servicii sociale».”

7.

Art. 13
___
(1) Finanţarea cheltuielilor de
personal pentru asistenţii
medicali
comunitari,
mediatorii sanitari şi moaşele
care îşi desfăşoară activitatea
potrivit prevederilor art. 10,
precum şi a cheltuielilor
determinate de aplicarea

Autori: deputat Lucian Eduard Simion,
Grupul parlamentar al PSD
Comisia pentru sănătate şi familie
Comisia pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului
4. Alineatul (1) al articolului 13 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Finanţarea cheltuielilor de personal
pentru
medicii,
asistenţii
medicali
comunitari, mediatorii sanitari şi moaşele
care îşi desfăşoară activitatea potrivit
prevederilor art. 10, precum şi a cheltuielilor
determinate de aplicarea standardelor
minime de dotare se asigură din transferuri

personalului plătit
din fonduri publice,
cu modificările şi
completările
ulterioare.

Angajarea
personalului
din
asistenţa medicală
comunitară se va
face
în
limita
bugetului
aprobat
anual
pentru
activitatea
de
asistenţă medicală
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8.

standardelor
minime
de
dotare
se
asigură
din
transferuri de la bugetul de
stat către bugetele locale, prin
bugetul
Ministerului
Sănătăţii, în limita creditelor
bugetare aprobate cu această
destinaţie şi a normativului de
personal
aprobat
prin
Hotărârea
Guvernului
nr. 459/2010 pentru aprobarea
standardului de cost/an pentru
servicii acordate în unităţile
de asistenţă medico-sociale şi
a unor normative privind
personalul din unităţile de
asistenţă medico-socială şi
personalul care desfăşoară
activităţi
de
asistenţă
medicală comunitară, cu
modificările ulterioare.

de la bugetul de stat către bugetele locale,
prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita
creditelor
bugetare
aprobate
pentru
activitatea
de
asistenţă
medicală
comunitară cu această destinaţie şi a
normativului de personal aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 459/2010 pentru
aprobarea standardului de cost/an pentru
servicii acordate în unităţile de asistenţă
medico-sociale şi a unor normative privind
personalul din unităţile de asistenţă medicosocială şi personalul care desfăşoară
activităţi de asistenţă medicală comunitară,
cu modificările ulterioare.”

comunitară.
De
asemenea
era
necesară integrarea
în echipa medicală
comunitară
a
medicului .

Art. 15
Autorităţile
administraţiei
publice
locale
sunt
responsabile de asigurarea
spaţiului, precum şi a
bunurilor
şi
serviciilor
necesare
întreţinerii
şi
funcţionării activităţii de

5. La articolul 15, după alineatul (1) se Completare necesară
contextul
introduc două noi alineate, alin.(2) şi în
introducerii
alin.(3) , cu următorul cuprins:
medicului în echipa
asistenţă
“(2) Autorităţile administraţiei publice de
locale din localităţile din Munţii Apuseni medicală
şi din Rezervaţia Biosferei ”Delta comunitară.În acest
Dunării”, şi din localităţile izolate sau moment autorităţile

Autori: deputat Lucian Eduard Simion,
Grupul parlamentar al PSD
Comisia pentru sănătate şi familie
Comisia pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului
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asistenţă
medicală
comunitară, în condiţiile legii
şi în limitele resurselor umane
şi financiare existente.

unde atragerea personalului medical se
face cu dificultate, asigură un spaţiu
funcţional, precum şi bunurile şi serviciile
necesare întreţinerii şi funcţionării
activităţii medicale a echipei medicale,
componentă a activităţii de asistenţă
medicală comunitară, formată din medic,
asistent medical comunitar, moaşă.
Autori: deputat Florin- Claudiu Roman şi
deputat Corneliu Olar, Grupul parlamentar
al PNL, Comisia pentru sănătate şi familie

(3) Modalitatea de asigurare a spaţiului de
funcţionare, precum şi a bunurilor şi
serviciilor
necesare
întreţinerii
şi
funcţionării activităţii de asistenţă
medicală comunitară este stabilită prin
normele metodologice de aplicare a
prezentei ordonanţe de urgenţă.”
Autor : Comisia pentru administraţie
publică şi amenajarea teritoriului şi
Comisia pentru sănătate şi familie

administratiei
publice locale au
obligatia
de
a
asigura
spatiu/
bunuri/
servicii
pentru
personalul
din
asistenta
medicala comunitară
dar prin introducerea
medicului şi crearea
echipei medicale din
activitatea
de
asistenţă medicală
comunitară trebuie
să asigure un spatiu
funcţional
unui
cabinet
medical
conform legislaţiei
în vigoare şi
în
limita
resurselor
umane şi financiare
existente. Personalul
este plătit de la
bugetul de stat prin
Ministerul Sănătăţii
Prin
introducerea
medicului
dezvoltăm echipa de
asistenţă medicală
comunitară
cu
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servicii
medicale
specializate care să
asigure
accesul
populaţiei din zona
Deltei
Dunării,
Muntilor Apuseni şi
alte zone izolate cu
acces
redus
la
servicii medicale.
9.

Art. 19
__
„Ministerul Sănătăţii exercită
controlul privind respectarea
legislatiei
specifice
organizării, funcţionării şi
finanţării
activităţii
de
asistenţă
medicală
comunitară.”

Ca
urmare
a
observaţiilor primite
pe
parcursul
elaborării şi avizării
propunerii
actului
normativ a Hotărârii
pentru
aprobarea
Normelor
metodologice
privind organizarea,
funcţionarea
şi
Autori: Comisia pentru sănătate şi familie
Comisia pentru administraţie publică şi finanţarea activităţii
de
asistenţă
amenajarea teritoriului
medicală comunitară
6. Articolul 19 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art.19. - Ministerul Sănătăţii exercită
controlul privind respectarea legislaţiei
specifice organizării, funcţionării şi finanţării
activităţii de asistenţă medicală comunitară,
mjloacele de control urmând a fi stabilite
prin normele metodologice de aplicare a
prezentei ordonanţe de urgenţă .”
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