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BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

   Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative 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 (Plx92/2010).  

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 8 martie 

2010, în calitate de primă Cameră sesizată, şi  trimisă Comisiei pentru 

sănătate şi familie, pentru examinare pe fond, cu adresa  nr.Plx 92 din 16 

martie 2010, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face 

parte din categoria legilor organice.  

 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

                                             Rodica NASSAR 
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R A P O R T 
asupra propunerii legislative 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 (Plx92/2010) 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată, prin adresa nr. 

Plx 92 din 16 martie 2010, pe fond, în procedură obişnuită, cu dezbaterea 

propunerii legislative 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. 

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

-  avizul negativ al Consiliului Legislativ nr.1088/25.09.2009; 

- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

nr.Plx92/13 04. 2010; 

- avizul negativ al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

nr.29/60/13.04.2010; 

- avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi nr.37/295/31.03.2010; 

- punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii nr.47603/25.09.2012. 

 



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare transpunerea 

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

şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor 

profesionale, invocându-se faptul că, în conformitate cu art.63 din directiva 

menţionată, statele membre au avut obligaţia să se conformeze prevederilor 

sale până la 20 octombrie 2007 şi să informeze de îndată Comisia cu privire 

la aceasta. 

 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei 

legislative, întrucât Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 7 septembrie 2005 a fost transpusă în dreptul intern prin 

Ordonanţa 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, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.785 din 24 

noiembrie 2008. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

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

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 25 septembrie 

2012, a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art.55 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Răzvan 

Vulcănescu – secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 14 deputaţi, din totalul 

de 17 membri. 

 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 



Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 8 martie 

2010, în calitate de primă Cameră sesizată.  

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Rodica NASSAR 

 
 
 
 
 
 
 
Şef birou – Gheorghe Marinescu 
 
Întocmit, 
Consilier – Livia Spînu 
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