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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 25 - 27 aprilie 2017 

 

În perioada  25 – 27 aprilie 2017,  Comisia pentru sănătate şi 
familie  şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi : 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 
asigurarea calităţii în sistemul de sănătate ( PLx 465/2016). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind 
asistenţa medicală comunitară ( PLx 170/2017) – sesizare în comun cu 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

3. Proiecţia documentarului Human Harvest şi dezbatere pe 
tema recoltării forţate de organe . 

4. Dezbatere cu tema "Accesul moaşei la îmbunătăţirea 
sănătăţii materno-infantile" . 

 
 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind asigurarea 

calităţii în sistemul de sănătate ( PLx 465/2016), care a fost trimis spre 
dezbatere pe fond comisiei noastre. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea de amânare a 
iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 
propunerea de amânare a fost acceptată cu majoritate de voturi. 

 
 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară ( PLx 
170/2017) a fost trimisă spre dezbatere,  pe fond , atât comisiei noastre 
cât şi  Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea de amânare a 
iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 
propunerea de amânare a fost acceptată cu majoritate de voturi. 

 
 



Marţi, 25 aprilie 2017, începând cu ora 15,00, membrii comisiei au 
participat la proiecţia documentarului Human Harvest şi dezbatere pe 
tema recoltării forţate de organe . 

 

În acest film, nominalizaţii la Premiul Nobel pentru Pace, fostul 
secretar de stat canadian David Kilgour şi avocatul internaţional pentru 
drepturile omului, David Matas, investighează comerţul cu organe şi aduc 
în atenţia comunităţii internaţionale una dintre cele mai grave crime 
împotriva umanităţii - uciderea prizonierilor de conştiinţă pentru organe. 

La acest eveniment au participat reprezentanţi ai organizaţiei de 
promovare a eticii în medicina de transplant, „Doctori împotriva 
Recoltării Forţate de Organe” (DAFOH) şi mass media. 

 
În ziua de miercuri, 26 aprilie 2017, membrii comisiei au participat 

la dezbaterea cu tema “Accesul moaşei la îmbunătăţirea sănătăţii 
materno-infantile” . 

Scopul întâlnirii a fost prezentarea proiectului de lege privind 
exercitarea profesiei de moaşă, precum şi înfiinţarea Colegiului Naţional 
al Moaşelor din România. Dezbaterea a reunit specialişti în sănătatea 
mamei şi copilului, reprezentanţi mass-media, decidenţi politici şi ONG-
uri. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în ziua de 25 aprilie 2017 au absentat  doamna Cristina Elena Dinu – 
secretar şi domnul Tudor Rareş Pop.  

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 
Florin Buicu - preşedinte, Lucreţia Roşca , Emanuel Dumitru Ungureanu 
şi Vasile Florin Stamatian – vicepreşedinţi, Levente Vass – secretar, 
Liviu Ioan Balint ,  Viorica Cherecheş , Tudor Ciuhodaru, Maricela 
Cobuz, Graţiela Leocadia Gavrilescu , Bianca Miruna Gavriliţă,  
Georgeta Carmen Holban, Antoaneta Ioniţă, Costel Lupaşcu , Petru 
Movilă , Pavel Popescu  şi  Sebastian Valentin Radu  . 

 
În ziua de 26 aprilie 2017 şi-au înregistrat prezenţa la lucrări 

următorii deputaţi: Corneliu Florin Buicu - preşedinte, Lucreţia Roşca , 
Emanuel Dumitru Ungureanu şi Vasile Florin Stamatian – vicepreşedinţi, 
Cristina Elena Dinu şi Levente Vass – secretari, Liviu Ioan Balint ,  
Viorica Cherecheş , Tudor Ciuhodaru, Maricela Cobuz, Graţiela Leocadia 
Gavrilescu , Bianca Miruna Gavriliţă,  Georgeta Carmen Holban, 
Antoaneta Ioniţă, Costel Lupaşcu , Petru Movilă , Tudor Rareş Pop , 
Pavel Popescu  şi  Sebastian Valentin Radu  . 

 
 

 2



Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 
(19) în ziua de 27 aprilie 2017 au absentat  domnul Tudor Ciuhodaru şi 
domnul Tudor Rareş Pop.  

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 
Florin Buicu - preşedinte, Lucreţia Roşca , Emanuel Dumitru Ungureanu 
şi Vasile Florin Stamatian – vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu şi 
Levente Vass – secretari, Liviu Ioan Balint ,  Viorica Cherecheş , 
Maricela Cobuz, Graţiela Leocadia Gavrilescu , Bianca Miruna Gavriliţă,  
Georgeta Carmen Holban, Antoaneta Ioniţă, Costel Lupaşcu , Petru 
Movilă , Pavel Popescu  şi  Sebastian Valentin Radu  . 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.dr. Florin BUICU 
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