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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

    şi problemele minorităţilor naţionale  
 

 
 

   

PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 27 noiembrie 2018 
 

 
Pe data de 27 noiembrie 2018 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 respingerea Ordonanţei Guvernului 

nr.9/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul educaţiei (PLx 709/2018). 

2.  Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PLx 713/2018). 

3.  Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de moaşă, 

precum şi înfiin ţarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Moaşelor din 

România (PLx 714/2018). 

4.  Propunere legislativă privind dialogul social (PLx 715/2018). 

5.  Proiectul Legii "Legea tineretului" (PLx 716/2018). 

6. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx 717/2018). 
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7. Propunere legislativă pentu modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 privind Codul muncii (PLx 718/2018). 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.189 

din 9 decembrie 1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către 

cetăţeni (PLx 652/2018). 

9. Dezbaterea publică privind îmbunătăţirea cadrului legislativ din 

domeniul asistenţei sociale şi medicale acordate persoanelor cu dizabilităţi, 

la iniţiativa dnei deputat Tamara Dorina Ciofu, vicepreşedinte al Comisiei, 

cu participarea unor reprezentanţi din partea ministerelor, autorităţilor 

centrale şi locale şi ai unor organizaţii ale persoanelor cu dizabilităţi şi ai 

asociaţiilor care susţin drepturile acestora. 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi din 

numărul total de 18. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein, 

Tamara-Dorina Ciofu, Daniel Vasile, Vlad Sergiu Cosmin, Gabriel Petrea, 

Ana Adriana Săftoiu, Cătălin-Ioan Nechifor, Mircea-Titus Dobre, Marilena-

Emilia Meiroşu, Benkö Erika, Elvira Şarapatin, Gabriela-Maria Podaşcă, 

Mihaela Huncă și Alin Vasile Văcaru. 

Au absentat următorii: dl deputat Nicolae Bănicioiu - neafiliat, dl 

deputat Kulcsár-Terza József-György - din Grupul parlamentar al UDMR, 

precum și dl deputat Petre-Florin Manole -  din Grupul parlamentar al PSD. 

A fost înlocuită cu mandat dna deputat Elena Hărătău de către dl deputat 

Nicu Niță. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein, preşedintele 

comisiei, iar pentru ultimul punct de pe ordinea de zi, de dna deputat Tamara 

Ciofu - vicepreședintele comisiei. 
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La şedinţă au participat, din partea Guvernului și societății civile, 

următorii:  

- pentru punctul 3 al ordinii de zi - Melania Tudose, Președinte al 

Asociației Moașelor Independente, dna Adina Onea - consilier juridic și dna 

Vania Limban - purtător de cuvânt, ambele din cadrul aceleiași asociații. 

- la punctul 4 - dna Anca Mărginean - Director executiv la Patronatul 

din construcții; 

- la punctul 8 - dna Carmen Elian - Subsecretar de stat la Ministerul 

Comunicațiilor și Societății Informaţionale. 

Proiectul de lege de la punctul 1 a primit - cu majoritate de voturi - aviz 

negativ, din partea deputaților prezenți. 

Proiectul de lege de la punctul 2 a fost avizat negativ, cu majoritate de 

voturi. 

La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 3, a luat cuvântul, în 

calitate de inițiator, dna deputat Tamara Ciofu, care a evidențiat importanța 

profesiei de moașă, atât pentru sănătatea mamelor și a copiilor nou-născuți, 

dar mai ales pentru reducerea mortalității infantile și a mortalității maternale  

din România, unde țara noastră ocupă, din nefericire, locuri fruntașe în 

Europa, cu efectele  de rigoare asupra declinului demografic. 

În susținerea promovării ini țiativei legislative, au luat cuvântul și dna 

Melania Tudose, Președinte al Asociației Moașelor Independente, precum și 

dna Vania Limban - purtător de cuvânt al aceleiași organizații. Invitatele au 

subliniat că, prin specificul său, profesia de moașă se deosebește net de cea 

de asistent medical, fie chiar și de cel de obstretică-ginecologie, întrucât 

moașele se ocupă de femei sănătoase care sunt gravide și de noii-născuți, în 

timp ce asistenții se ocupă de pacienții bolnavi. Și din acest motiv este 
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necesară desprinderea moașelor din Ordinul Asistenților Medicali 

Generaliști, Moașelor si Asistenților Medicali din România și constituirea 

unei organizații profesionale separate. În plus, reprezentantele Asociației 

Moașelor Independente au evidențiat că - în țări europene cu un standard de 

trai mai ridicat decât în România - mai ales în țările nordice, profesia de 

moașă și-a recăpătat importanța și atenția cuvenită din partea autorităților, cu 

efecte pozitive asupra sănătății mamelor și a copiilor aduși pe lume. 

În final, propunerea legislativă de la punctul 3 a primit aviz favorabil, 

cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 4 a primit aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi, deși reprezentanta Patronatului din construcții, dna 

Anca Mărginean, s-a opus acordării unu aviz favorabil, considerând că 

inițiativa legislativă oferă excesiv de multe drepturi sindicatelor, ceea ce s-ar 

putea repercuta negativ asupra desfășurării în condiții normale a activității 

economice, inclusiv în ramura construcțiilor.  

Proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi a fost avizat favorabil, 

cu majoritate de voturi, pe considerentul că inițiativa Guvernului vine în 

sprijinul tineretului, prin promovarea incluziunii sociale a acestora, o 

protecție socială mai mare prin intermediul serviciilor medicale și asigurarea 

de fonduri publice pentru activitățile organizațiilor de tineret ale societății 

civile. 

Propunerea legislativă de la punctul 6 a primit aviz negativ, cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 7 a primit aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 
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Propunerea legislativă de la punctul 8 a primit aviz negativ, cu 

majoritate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere și dna Carmen Elian - 

Subsecretar de stat la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale - 

care a declarat că ministerul său nu susţine avizarea actului normativ în 

discuţie. În plus, domnia sa a ținut să evidențieze că propunerea legislativă 

este neconstituțională, conform prevederilor Deciziei Curții Constituționale 

nr.6/2007, cetățenii români care nu mai au domiciliul în țară neputând să 

semneze pentru susținerea iniţiativelor legislative cetăţenești, ale căror 

condiții de legalitate sunt stipulate în Legea nr.189/1999 privind exercitarea 

iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată. 

La dezbaterea de la punctul 9, a luat cuvântul - în dubla sa calitate de 

inițiatoare a dezbaterii, cât și în cea de moderator - dna deputat Tamara 

Ciofu, care și-a exprimat satisfacția pentru participarea largă la dezbaterea 

publică pe tema propusă: îmbunătățirea cadrului legislativ din domeniul 

asistenței sociale și medicale acordate persoanelor cu dizabilități. 

Astfel, la întâlnire, au participat reprezentanți din partea Ministerului 

Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Educației Naționale,  Ministerului 

Sănătății, Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, Autorității 

Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, parlamentari din 

comisiile de specialitate ale Parlamentul României, precum şi reprezentanți 

ai unor organizații ale persoanelor cu dizabilități și ai asociațiilor care susțin 

drepturile acestora. 

Scopul organizării dezbaterii a fost identificarea soluțiilor legislative la 

nivel parlamentar și guvernamental, pentru adaptarea serviciilor de asistență 

socială și medicală acordate persoanelor cu dizabilități la nevoile actuale din 
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societatea românească.  

       În cadrul discuțiilor s-au cristalizat următoarele teme de larg interes:  

- situația dotării școlilor din învățământul special și cel de masă, în care 

învață elevii cu nevoi speciale, cu echipament tehnic adaptat tipului şi 

gradului de handicap; 

- acordarea acelorași drepturi în ceea ce privește serviciile de 

asistenţă socială copiilor aflați în sistemul de protecție socială cu minorii cu 

cerințe educaționale speciale; 

- adaptarea nivelului de acordare a serviciilor de asistență socială - în 

acord cu nevoile unităților de învățământ special; 

- asigurarea asistenței sociale copiilor cu dizabilități care nu urmează 

o formă de învățământ şi scutirea de la plata contribuției lunare de întreținere 

a persoanelor cu handicap multiplu (asociat); 

- construirea de locuințe în incinta unităților sanitare care să fie 

utilizate temporar de părinții și rudele copiilor bolnavi cronici, care vin din 

țară, în special din mediul rural; 

- reabilitarea infrastructurii și a facilităţilor publice pentru asistența 

medico-socială şi dezvoltarea unor servicii eficiente de asistenţă socială și 

medicală de prevenire a excluziunii şi marginalizării sociale, focalizate -în 

principal - pe copiii şi tinerii cu risc social. 

              

                                         Președinte 

 

                                  deputat Ibram Iusein 

 

 Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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