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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei a participat, în calitate de invitat:   

- dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea şi modificarea Titlului VIII, Cap.6, al Legii Nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare ( Pl-x 432/2014). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii          

( PL-x 249/2014). 

3. Dezbateri, în fond, 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 ( Pl-x 509/2013). 

 

La primul punct al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea şi 

modificarea Titlului VIII, Cap.6, al Legii Nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare (Plx 

432/2014). 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în 

scopul creării cadrului legal pentru alegerea de către asiguraţi a 

conducerii caselor publice de asigurări de sănătate, ceea ce garantează 

independenţa lor faţă de furnizorii de servicii de sănătate cu care încheie 

contracte în numele şi în interesul asiguraţilor. 

Senatul , în calitate de primă Cameră sesizată, a  respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 9 septembrie 2014.Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au 

avizat negativ propunerea legislativă. Ministerul Sănătăţii nu susţine 

iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  respingerea propunerii legislative. 

 

La punctul doi al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii   ( PLx 249/2014). 
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Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că iniţiativa 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, în scopul definirii titlului 

profesional pe care îl dobândesc absolvenţii Facultăţilor de Medicină 

Dentară şi anume modificarea art. 468 şi a art. 478 în sensul  înlocuirii 

sintagmei de „medic dentist” cu titulatura de „doctor-medic dentist”. 

Propunerea legislativă  a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 

aprilie 2014.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a avizat 

favorabil, iar Comisia pentru muncă şi protecţie socială , precum şi 

Comisia pentru învăţământ au avizat negativ iniţiativa legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativă. 

La solicitarea domnilor deputaţi Crăciunescu Grigore şi Bonis 

Istvan, membrii comisiei hotărăsc,  cu unanimitate  de voturi, amânarea 

dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, 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). 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.144/2008, în sensul  transpunerii 

în totalitate a prevederilor Directivei 2005/36/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale, 

respectiv prevederile Directivei 2006/100/CE pentru adaptarea unor 
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directive din domeniul liberei circulaţii a persoanelor, având în vedere 

aderarea României şi a Bulgariei. 

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. 

Dl. dep. Petru Movilă, în calitate de iniţiator, intervine şi 

precizează că doreşte să depună o serie de amendamente la prezenta 

propunere şi solicită amânarea dezbaterilor.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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