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CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte                              Bucureşti, 19 aprilie 2017                    
şi problemele minorităţilor naţionale                                   PL-x.170/2017    

 
Domnului deputat 

Corneliu-Florin Buicu  
Preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie   

 
Domnului deputat 

                    Cristian Buican  
          Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea  teritoriului 
 

           AVIZ 

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 
18/2017 privind asistenţa medicală comunitară 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul 

Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  şi  problemele minorităţilor naţionale, cu 

adresa nr. PL-x 170 din 10 aprilie 2017, spre dezbatere şi avizare, Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară, înregistrat sub 

nr. 4c-5/192/11 aprilie 2017. 

          Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

          În şedinţa din 19 aprilie 2017, membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în 

conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi, în urma dezbaterilor, au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să îi acorde aviz favorabil,  cu amendamente admise prezentate în 

Anexă. 

         În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, 
 

Deputat 
Ibram Iusein 

 
 

Întocmit: consilier Laurenţiu Gheorghiu     
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ANEXĂ 
cu amendamentele admise la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară - PLx nr.170/2017 
 

Nr 
crt
. 

Articolul  
(textul Senatului) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 

1. Articol unic – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.18 din 27 
februarie 2017 privind 
asistenţa medicală 
comunitară, publicată în  
Monitorul Oficial al 
României nr. 154, Partea I, 
din 1 martie 2017, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 

nemodificat  

2. 1. La articolul 6, litera 
c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„c) furnizarea de servicii de 
profilaxie primară şi 
secundară către membrii 
comunităţii sub îndrumarea 
medicului de familie, în 
special către persoanele 
aparţinând grupurilor 
vulnerabile din punct de 
vedere medical sau social.”   
 

nemodificat  

3. 2. La articolul 8, 
alineatul (1), după litera d) 
se introduce o nouă literă, 
litera e), cu următorul 
cuprins: „contractarea 
servici-ilor de asistenţă 
medicală comunitară către 
furnizori privaţi autorizaţi, 

Se elimină. 
Autor: Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale 

 Pentru buna gestionare 
a programelor pentru 
asistenţă medicală şi 
socială comunitară care 
sunt finanţate de către 
Ministerul Sănătăţii 
din fonduri europene, 
este necesară o 
coordonare centralizată 
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acreditaţi şi licenţiaţi 
conform legislaţiei în 
vigoare pentru servicii 
sociale şi medicale.„ 

a resurselor şi a 
alocării echitabile a 
acestora în toate 
judeţele ţării. 

4.  La alineatul (2) al 
articolului 8, după litera 
b), se introduce o nouă 
literă, litera c) cu 
următorul cuprins: 
 “ c) moaşe.” 
 
Autor: Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale 

La organizarea şi 
funcţionarea centrelor 
comunitare integrate, 
nu s-a avut în vedere şi 
faptul că asistenţa 
medicală acordată de 
moaşe gravi-delor şi 
mamelor, atât înainte 
de naştere, în timpul 
travaliului, cât şi post-
natal nu poate fi 
suplinită de asis-tenţii 
medicali de profesie, 
calificările necesare 
depăşind, prin gradul 
lor de specializare, pe 
cele ale unui asistent 
medical. 

5 3. La articolul 13, după 
alineatul (1) se introduce 
un nou alineat, alin.(2), cu 
următorul cuprins: 
“(2) în cazul în care 
serviciile de asistenţă 
medicală comunitare sunt 
contractate către furnizori 
privaţi acreditaţi, 
transferurile primite de la 
bugetul de stat pot fi 
folosite pentru finanţarea 
contractelor încheiate.” 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale  

Pentru corelare cu 
eliminarea de la 
punctul 2 din textul 
Senatului. 

 
 


