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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

 

Comisia a adoptat cu 18 voturi pentru, următoarea ordine de zi: 

 1.   Continuarea dezbaterilor, în fond,  a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 

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 174/2009). 

2. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru modificarea 

art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PL-x 610/2007), cu care este sesizată în comun cu Comisia 



pentru muncă şi protecţie socială, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

3. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru 

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

modificările şi completările ulterioare (Pl-x 619/2007), respinsă de către 

Senat în şedinţa din 18 septembrie 2007 şi cu care este sesizată în comun 

cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

4. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru 

modificarea art. 213 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma 

din domeniul sănătăţii (Pl-x 668/2007), respinsă de către Senat în şedinţa 

din 1 octombrie 2007 şi cu care este sesizată în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, Comisia a procedat la continuarea 

dezbaterilor, în fond,  a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 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 174/2009). 

D-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, reaminteşte că, 

în urma discuţiilor care au avut loc în şedinţa anterioară şi în care au fost 

audiaţi reprezentanţii instituţiilor implicate (Ministerul Sănătăţii, Ordinul 

Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 

România, Federaţia SANITAS, Asociaţia Balneofizioterapeuţilor cu 

Deficienţe Vizuale din România), au fost prezentate peste 200 de 
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propuneri şi amendamente, care au dus, în final, la concluzia că este 

necesară respingerea ordonanţei de urgenţă şi iniţierea unui nou proiect 

de act normativ, care să răspundă tuturor cerinţelor directivelor europene 

în materie şi ale instituţiilor interesate. 

 Domnia sa precizează că, reprezentanţii Ordinului Asistenţilor 

Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care 

susţin aprobarea OUG nr.144/2008, au înaintat Comisiei o serie de noi 

propuneri care vizează modificarea şi completarea prezentei ordonanţe de 

urgenţă. 

În momentul de faţă, Comisia este pusă în situaţia de a decide 

asupra procedurii prin care ordonanţa de urgenţă urmează a fi respinsă şi 

înlocuită cu un alt act normativ, care va soluţiona temporar domeniul 

reglementat, până la apariţia unei noi iniţiative legislative în materie. 

D-l.dep.prof.univ.ing.Anghel Stanciu, solicită cuvântul şi 

precizează că, în conformitate cu art.62 din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă, în urma respingerii ordonanţei de urgenţă, 

reintră în vigoare Legea nr.307/2004, deci nu se pune problema unui vid 

legislativ. 

D-na.dep.conf.dr.Sonia Drăghici, intervine şi atenţionează 

asupra faptului că există unele diferenţe  între prevederile ordonanţei de 

urgenţă şi Legea nr.307/2004. Domnia sa face referire la unele prevederi 

privind modul în care se procedează la validarea voturilor pentru alegerea 

organelor de conducere ale OAMMR propunând, în acest sens, emiterea 

unei noi ordonanţe de urgenţă. 

D-l.dep.dr.Tudor Ciuhodaru, se pronunţă, de asemenea, pentru 

respingerea acestei ordonanţe de urgenţă. 

În opinia d-nului.dep.dr.Horia Cristian, o ordonanţă asupra 

căreia   s-au formulat sute de amendamente este greşit formulată pe fond. 

Domnia sa se pronunţă pentru respingerea acesteia. 
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În urma discuţiilor care au avut loc, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 

prezentei ordonanţe de urgenţă. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia a procedat la dezbaterea, 

în fond, a proiectului de Lege pentru modificarea art.213 alin.(1) lit. c) 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 

610/2007), cu care este sesizată în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

D-na.dep.Rodica Nassar, arată că proiectul de lege are ca obiect 

de reglementare modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, astfel încât refugiaţii ale căror drepturi compensatorii 

sunt prevăzute în Legea nr.189/2000, să poată beneficia de asigurare, fără 

plata contribuţiei de asigurări de sănătate, indiferent dacă realizează alte 

venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, 

precum şi cele provenite din pensii. 

Aşa cum rezultă din prevederile art. 233 alin.(2) din Legea 

nr.95/2006, care face trimitere la toate categoriile de persoane prevăzute 

în legi speciale, inclusiv Legea nr.189/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare, nu se condiţionează acordarea acestor 

medicamente gratuite de realizarea sau nu a altor venituri. 

În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat că 

garantarea constituţională a dreptului la ocrotirea sănătăţii nu înseamnă şi 

gratuitatea asistenţei medicale. 

În aceste condiţii, proiectul de lege nu are obiect, regăsindu-se  

şi în actuala formă a Legii nr.95/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

De altfel, în punctul de vedere al Guvernului nr.91/DRP/20 

februarie 2009, se propune respingerea proiectului de lege. 
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D-l.dep.dr.Horia Cristian doreşte să sublinieze faptul că 

persoanele care realizează alte venituri pe lângă pensie trebuie să 

plătească contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate. Domnia sa se 

pronunţă pentru respingerea proiectului de lege. 

D-na.dep.conf.dr.Sonia Drăghici, precizează că nu este normal 

să existe excepţii de la plata contribuţiei pentru unele categorii de 

persoane, atâta timp cât şi medicii plătesc această contribuţie. Domnia sa 

se pronunţă pentru respingerea acestui proiect de lege. 

Pentru respingerea proiectului de lege se pronunţă şi                  

d-l.dep.prof.univ.Ştefan Iosif Drăgulescu. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie, a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea prezentului proiect de lege. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia a procedat la dezbaterea, 

în fond, a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare (Pl-x 619/2007), respinsă de către Senat în şedinţa din 18 

septembrie 2007 şi cu care este sesizată în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

D-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea lit.f) a 

alineatului (2) al art.257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 

abrogarea obligativităţii plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 

în cotă de 6,5% aplicată asupra veniturilor realizate din pensii. 

Domnia sa precizează că asigurările sociale de sănătate 

reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei 

care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru toţi asiguraţii, 

Guvernul nu consideră oportună promovarea iniţiativei legislative, 
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deoarece grevarea fondului cu sumele aferente contribuţiilor aplicate 

asupra veniturilor din pensii ar conduce la diminuarea pachetului de 

servicii care se acordă asiguraţilor în mod echitabil şi nediscriminatoriu. 

În ultimul punct de vedere al Guvernului, nr.91/DRP/20 

februarie 2009, se propune respingerea propunerii legislative. 

În consecinţă, membrii Comisiei, au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, respingerea prezentei propuneri legislative. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, Comisia a procedat la dezbaterea, 

în fond, a propunerii legislative pentru modificarea art. 213 din Legea nr. 

95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătăţii (Pl-x 

668/2007), respinsă de către Senat în şedinţa din 1 octombrie 2007 şi cu 

care este sesizată în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

D-na.dep.Rodica Nassar, arată că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare completarea art.213 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

cu un nou alineat, alin.(5), potrivit căruia, pentru a redobândi calitatea de 

asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, perioada de 

contribuţie să fie de numai 6 luni, astfel încât serviciile medicale să fie 

accesibile tuturor cetăţenilor, în vederea eliminării discriminării şi 

asigurării egalităţii de şanse în domeniul sănătăţii. 

Domnia sa menţionează că asigurările sociale de sănătate 

reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei 

care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru toţi asiguraţii, 

iar grevarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate cu 

sumele datorate de angajatori pentru asigurarea sănătăţii angajaţilor lor, 

respectiv contribuţia de asigurări sociale de sănătate, ar conduce la 

limitarea accesului asiguraţilor la serviciile medicale.  
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În aceste condiţii, propunerea legislativă nu are obiect, întrucât, 

art.213 din Legea nr.95/2006, reglementează categoriile de persoane care 

beneficiază de asigurare fără plata contribuţiei sau cu plata contribuţiei 

din alte surse. 

În ultimul punctul de vedere al Guvernului nr.91/DRP/20 

februarie 2009, se propune respingerea propunerii legislative. 

Pentru motivele invocate mai înainte, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, în unanimitate,  respingerea acestei propuneri legislative 

şi întocmirea unui singur raport preliminar pentru toate cele 3 iniţiative 

legislative cu obiect comun de reglementare, în conformitate cu art.67 

alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 La punctul 5 „Diverse” al ordinii de zi, Comisia a luat în 

discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

 La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru 

a comisiei. 

 
 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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