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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru sănătate și familie 
 
Bucureşti, 21 aprilie 2021 

Nr. 4c-10/519 

 
  
 
 

Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 

exercitarea profesiei de moașă, precum și înființarea, organizarea și 

funcționarea Colegiului Național al Moașelor din România, trimisă Comisiei 

pentru  sănătate și familie, pentru dezbatere pe fond, cu adresa nr. 

Plx.714/2018 din  21 noiembrie 2018. 

 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor organice. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dr.Nelu TĂTARU 

constanta.popa
Ştampilă nouă
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru sănătate și familie 
Bucureşti, 21 aprilie 2021 

Nr. 4c-10/519 

 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative privind exercitarea profesiei de moașă, 
precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiul Național 

al Moașelor din România (Plx.714/2018) 
 

 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru  sănătate și familie a fost sesizată spre dezbatere, pe fond, cu 
propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de moașă, precum și 
înființarea, organizarea și funcționarea Colegiul Național  al Moașelor din 
Ropmânia prin adresa nr. Plx.714/2018 din 21 noiembrie 2018.  
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare exercitarea 
profesiei de moaşă, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Naţional al Moaşelor din România, preconizându-se crearea unui 
for separat de cel al asistenţilor medicali. Potrivit expunerii de motive, un 
colegiu separat va permite concentrarea efectivă pe implementarea şi 
dezvoltarea profesiei de moaşă şi pe integrarea rapidă şi eficientă după 
modelul european, ceea ce va duce la reducerea cheltuielilor inutile prin 
prevenţie adecvată pe parcursul sarcinii, scăderea medicalizării excesive şi a 
complicaţiilor la naştere, determinate de atitudinile intervenţionale 
practicate excesiv actualmente, în acest domeniu. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.736/19.07.2018); 
 avizul  Consiliului Economic şi Social (nr.3680/03.07.2018); 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/641/28.11.2018); 
 avizul negativ al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport 

(nr.4c-11/350/27.11.2018); 
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.PLx.714/11.12.2018); 
  avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială            

(nr.4c-9/969/03.12.2018);  
 punctele de vedere negative ale Guvernului (nr.1707/DPSG/04.09.2018 

și 318/DPSG/20.03.2020). 
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Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut propunerea 
legislativă în ședința online din data de 20 aprilie 2021, și au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa 25 deputaţi, din totalul 
de 25 membri ai comisiei. 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.  
 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins  propunerea 
legislativă în şedinţa din data de 19 noiembrie 2018. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative privind exercitarea profesiei 
de moașă, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiul 
Național  al Moașelor din România, întrucât exercitarea profesiei de moașă 
este reglementată, alături de profesia de asistent medical generalist și de 
profesia de asistent medical precum și organizarea și funcționarea Ordinului 
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din 
România, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2008, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.53/2014, cu modificările și completările ulterioare, 
prin care au fost transpuse în legislația națională prevederile Directivei 
2005/36/CE a Parlamentului European și Consiliului din 7 septembrie 2005 
privind recunoașterea calificărilor profesionale. 

 
 

 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
     Dr.Nelu TĂTARU       Liviu-Ioan BALINT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Constanța Popa 


