
 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

  
                                 SINTEZA 

 
lucrărilor comisiei din data de 19 aprilie 2017 

 
Pe data de 19 aprilie 2017, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a 

avut următoarea ordine de zi:  

1,  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară (PLx 

170/2017). 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de 

către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 

1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PLx 175/2017). 

Au participat la şedinţă un număr de 17 deputaţi din totalul de 17. 

Astfel, au fost prezenţi următorii : Ibram Iusein, Tamara-Dorina Ciofu, 

Daniel Vasile, Cristina-Mădălina Prună, Petre-Florin Manole, Benkő 

Erika, Nicuşor Halici, George Ionescu, Kulcsár-Terza József-György, 
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Eliza-Mădălina Peţa, Elvira Şarapatin, Ana Adriana Săftoiu, Mihăiţă 

Vârză, Ionuţ-Marian Stroe, Ion Cupă, Vlad-Emanuel Duruş şi Gabriel 

Petrea.. 

Deputaţii prezenţi au avizat favorabil proiectul de lege de la primul 

punct al ordinii de zi cu unanimitate de voturi, într-o formă amendată, 

faţă de textul Senatului. S-au introdus - la iniţiativa dnei deputat Tamara 

Ciofu - între categoriile de personal care vor presta servicii de asistenţă 

medicală comunitară şi moaşele. Propunerea de amendare a fost însuşită 

de către toţi membrii Comisiei, cu motivarea că, la organizarea şi 

funcţionarea cen-trelor comunitare integrate, nu s-a avut în vedere şi 

faptul că asistenţa medicală acordată de moaşe gravidelor şi mamelor, 

atât înainte de naştere, în timpul travaliului, cât şi post-natal nu poate fi 

suplinită de asistenţii medicali de profesie, calificările necesare 

depăşind, prin gradul lor de specializare, pe cele ale unui asistent 

medical. 

Şi proiectul de lege de la punctul al doilea a primit un aviz 

favorabil cu unanimitate de voturi. 

    PREŞEDINTE 
 

 
                               deputat Ibram Iusein 

 

 

Întocmit:  consilier Laurenţiu Gheorghiu 
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