EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1
Lege privind exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate şi pentru modificarea
Titlul proiectului şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor
de act normativ
profesionale pentru profesiile reglementate din România

Secţiunea a 2-a În cadrul sistemului de sănătate din Românie îşi exercită profesia următoarele
Motivul emiterii categorii de personal: personal cu studii universitare medicale sau nemedicale,
actului normativ personal cu studii postliceale sau medii medicale sau nemedicale şi personal sanitar
auxiliar.
1. Descrierea
Precizăm că, la nivelul Uniunii Europene, profesiile care beneficiază de recunoaştere
situaţiei actuale automată în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru aplicarea
procedurilor de recunoaştere automată, sunt cele de medic, farmacist, medic dentist,
asistent medical generalist şi moaşă.
De asemenea, personalul cu studii universitare cuprinde, pe lângă profesiile
reglementate la nivelul Uniunii Europene şi alte categorii de personal, precum
biochimişti, biologi, chimişti, psihologi, dieteticieni, fizioterapeuţi şi alt personal de
specialitate cu studii superioare, care lucrează în domeniul prevenirii, menţinerii şi
îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei. Personalul de specialitate cu studii
superioare are obligaţia să participe, potrivit pregătirii sale, la activitatea de acordare a
asistenţei medicale populaţiei.
Totodată, personalul cu studii postliceale sau medii medicale sau nemedicale,
nereglementat la nivelul Uniunii Europene este constituit din laboranţi, tehnicieni şi
alte categorii de personal cu pregătire de specialitate. Aceştia îşi desfăşoară activitatea
sub îndrumarea şi controlul direct al personalului cu studii universitare medicale sau
nemedicale.
Personalul sanitar auxiliar cuprinde infirmiere, îngrijitori, brancardieri, ambulanţieri,
paramedici, precum şi alt personal, precum personalul care asigura curăţenia şi
păstrarea igienei unităţilor sanitare, pregătirea materialelor şi echipamentelor necesare
activităţii medicale şi de îngrijire, însoţirea la nevoie a bolnavilor spitalizaţi,
îndeplinirea altor sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al
spitalelor.
În prezent, exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate este reglementată prin acte
normative distincte, precum:
- Legea 95/2006 privind reforma în domenil sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- 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, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România, Legea

nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi
pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din
România;
- Lege nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist,
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi
Chimiştilor în sistemul sanitar din România, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 267 din 20 aprilie 2007, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Multe dintre aceste acte normative nu mai corespund realităţii şi trebuie modificate.
Mai mult, se impune reglementarea acestor profesii într-un singur act normativ,
pentru realizarea unui cadru unitar de exercitare a profesiilor în sistemul de
sănătate, care să contribuie la crearea unui corp profesionist pentru îngrijirea
sănătăţii populaţiei.
2. Schimbări
preconizate

În condiţiile mai sus prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Lege privind
exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale
pentru profesiile reglementate din România.
Prin proiectul de act normativ se stabileşte cadrul de reglementare pentru exercitarea
următoarelor profesii:
a) medic;
b) medic dentist;
c) farmacist;
d) asistent medical, asistent medical generalist şi moaşă;
e) tehnician dentar;
f) dietetician;
g) fizioterapeut;
h) biochimist, biolog şi chimist.
Precizăm că, prin proiectul de lege sunt transpuse prevederile din actele europene care
reglementează profesiile din sistemul de sănătate, respectiv: Directiva 2005/36/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea
calificărilor profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, Directiva nr.
2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condiţiile de intrare şi de şedere a
resortisanţilor din ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate şi
Directiva Consiliului 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind
statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung.
Proiectul de act normativ reglementează condiţiile generale de exercitare a profesiei,
nedemnităţile şi incompatibilităţile profesiei, autorizarea exercitării profesiei, formele
de exercitare a profesiei, exercitarea profesiei, recunoaşterea calificărilor profesionale
în situaţia stabilirii pe teritoril României a profesinistului, precum şi în situaţia prestării
de servicii.
De asemenea este reglementată răspunderea juridică a profesionistului, precum şi

organizarea şi funcţionarea organismelor profesionale.
Prin proiectul de lege se propune înfiinţarea Registrului Naţional al Profesioniştilor din
Sistemul de Sănătate, în vederea dezvoltării celor mai eficiente politici de resurse
umane pentru asigurarea stării de sănătate a populaţiei.
Registrul Naţional al Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate va fi o platformă
electronică în proprietatea Ministerului Sănătăţii, având regimul juridic al unei baze de
date, cu scopul de a furniza datele necesare pentru managementul şi politicile de
resurse umane în sănătate.
Ministerul Sănătăţii, prin structura competentă din cadrul acestuia, va coordona
Registrul Naţional, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecţia
datelor cu caracter personal.
Registrul Naţional se va compune din 8 părţi, corespunzătoare următoarelor profesii:
medic, medic dentist, farmacist, asistent medical, asistent medical generalist şi moaşă,
tehnician dentar, dietetician, fizioterapeut şi biochimist, biolog şi chimist.
Principalele informaţii privind profesioniştii, care trebuie colectate în Registrul
Naţional vor fi:
a) date de identificare personală;
b) informaţii privitoare la formarea profesională;
c) informaţii cu privire la locul de muncă;
d) informaţii privind autorizarea exercitării profesiei;
e) dacă prestează activitatea cu titlul permanent, temporar sau ocazional;
f) dacă este supus unor restricţii sau interdicţii cu privire la desfăşurarea activităţilor
profesionale.
g) informaţii privins statutul acestuia, dacă este activ sau nu.
De asemenea, organismele profesionale sunt obligate să înregistreze profesioniştii în
Registrul Naţional, după dobândirea calităţii de membru al organismului profesional
sau după depunerea solicitărilor de prestare cu caracter temporar sau ocazional a
serviciilor pe teritoriul României.
Organismele profesionale vor transfera în Registrul Naţional toate informaţiile
cuprinse în registrul unic de la nivelul fiecărui organism profesional, pe care le
actualizează, pentru a corespunde informaţiilor care trebuie înregistrate potrivit
prezentului titlu.

3. Alte informaţii
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Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul
macro-economic
11. Impactul
asupra mediului

NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

concurenţial şi
domeniului
ajutoarelor de
stat
2. Impactul
asupra mediului
de afaceri
21 Impactul
asupra sarcinilor
administrative
22 Impactul
asupra
întreprinderilor
mici şi mijlocii
3. Impactul
social
4. Impactul
asupra mediului
5. Alte
informaţii
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Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
NU ESTE CAZUL

Indicatori
1
1. Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din
care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c)
bugetul
asigurărilor
sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări

- mii lei Următorii
Anul curent
4 ani
2
3
4

5

6

Media pe
5 ani
7

2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din
care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c)
bugetul
asigurărilor
sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
3.
Impact
financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru
acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a
compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor si/sau
cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii

NU ESTE CAZUL

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative
necesare pentru
aplicarea prevederilor
proiectului de act
normativ:
a) acte normative
în vigoare ce vor fi
modificate sau
abrogate, ca urmare a
intrãrii în vigoare a
proiectului de act
normativ;
b) acte normative ce
urmeazã a fi elaborate
în vederea
implementãrii noilor

NU ESTE CAZUL

dispoziţii.
11 Compatibilitatea
proiectului de act
normativ cu legislaţia
în domeniul achiziţiilor
publice
2. Conformitatea
proiectului de act
normativ cu legislaţia
europeană în cazul
proiectelor ce transpun
prevederi comunitare

3. Mãsuri normative
necesare aplicãrii
directe a actelor
normative comunitare
4. Hotãrâri ale Curţii
de Justiţie a Uniunii
Europene
5. Alte acte normative
şi/sau documente
internaţionale din care
decurg angajamente
6. Alte informaţii

NU ESTE CAZUL

Prezentul proiect de act normativ asigură transpunerea prevederilor
privind profesiile din sistemul de sănătate, cuprinse în următoarele acte europene:
- Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7
septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul
resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung;
- Directiva nr. 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20
noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea
calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind
cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei
interne (« Regulamentul IMI» );
- Directiva nr. 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condiţiile de
intrare şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de
muncă înalt calificate;

NU ESTE CAZUL
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Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind
Proiectul de act normativ a fost transmis spre consultare organismelor
procesul de consultare profesionale implicate.
cu organizaţii

neguvernamentale,
institute de cercetare şi
alte organisme
implicate
2. Fundamentarea
alegerii organizaţiilor
cu care a avut loc
consultarea, precum şi
a modului în care
activitatea acestor
organizaţii
este legată de obiectul
proiectului de act
normativ.
3. Consultările
organizate cu
autorităţile
administraţiei publice
locale, în situaţia în
care proiectul de act
normativ are ca obiect
activităţi ale acestor
autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului
nr. 521/2005 privind
procedura de
consultare a
structurilor asociative
ale autorităţilor
administraţiei publice
locale la elaborarea
proiectelor de acte
normative
4. Consultările
desfăşurate în cadrul
consiliilor
interministeriale, în
conformitate cu
prevederile Hotărârii
Guvernului nr.
750/2005 privind
constituirea consiliilor
interministeriale
permanente
5. Informaţii privind

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ.

avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic
şi Social
d) Consiliul
Concurenţei
e) Curtea de Conturi

6. Alte informaţii

NU ESTE CAZUL

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societăţii
Au fost respectate condiţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
civile cu privire la
decizională în administraţia publică, republicată, prin afişarea pe site-ul
necesitatea elaborării Ministerului Sănătăţii a prezentului proiect de act normativ.
proiectului de act
normativ
2. Informarea societăţii
civile cu privire la
eventualul impact
asupra mediului în
urma implementării
proiectului de act
normativ, precum şi
efectele asupra
sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau
diversităţii biologice
3. Alte informaţii

1. Măsurile de punere
în aplicare a
proiectului de act
normativ de către

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
NU ESTE CAZUL

autorităţile
administraţiei publice
centrale şi/sau locale înfiinţarea unor noi
organisme sau
extinderea
competentelor
instituţiilor existente
2. Alte informaţii

NU ESTE CAZUL

În sensul celor prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Lege privind exercitarea profesiilor în
sistemul de sănătate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea
diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, pe care îl propune

spre aprobare.
MINISTRUL SĂNĂTĂŢII
Florian-Dorel Bodog
AVIZĂM FAVORABIL
MINISTRUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

SOCIALE
Lia Olguţa Vasilescu

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

Liviu-Marian Pop

MINISTRUL DELEGAT PENTRU AFACERI
EUROPENE

Teodor-Viorel Meleşcanu
MINISTRUL JUSTIŢIEI
Tudorel Toader

Victor Negrescu

