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CĂTRE, 

 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrelor de naşteri pe teritoriul 

României,  trimis Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere, în fond, 

cu adresa nr. Plx. 570/2021 din 22 noiembrie 2021.  

 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 
 

 
 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 
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  Comisia pentru sănătate şi familie 
 
 

Bucureşti, 27 septembrie 2022 

Nr.4c-10/548 
 

 

RAPORT   

asupra propunerii legislative privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Centrelor de naşteri pe teritoriul României 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere, 

în fond, cu propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Centrelor de naşteri pe teritoriul României, trimis cu adresa nr. 

Plx. 570/2021 din 22 noiembrie 2021. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea 

cadrului legal pentru înfiinţarea Centrelor de naşteri pe teritoriul României, 

precum şi stabilirea condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora. 

 

              La întocmirea prezentului raport,  Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.773/27.09.2021); 

- avizul negativ al Consiliului Economic și social 

(nr.6591/14.09.2021) 

- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale  (nr.4c-6/1174/15.12.2021); 

- avizul favorabil  al Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

(nr.4c-13/964/07.12.2021); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială 

(4c-9/950/20.12.2021); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru 

femei și bărbați (nr.4c-20/483/23.11.2021); 
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- avizul negativ al Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului (nr.4c-7/15.02.2022); 

- punctul de vedere negativ ale Ministerului Sănătății (nr. AR 

11209/14.09.2022) 

 

Membrii comisiei au dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 27 

septembrie 2022. La lucrările comisiei au fost prezenţi deputați conform 

listei de prezență. 

 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a respins  propunerea 

legislativă  în şedinţa din 15 noiembrie 2021.  

 

 Potrivit dispozițiilor articolului 75 alin. (1) și (3) din Constituţia 

României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare.  

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie, au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii 

legislative, întrucât: exercitarea profesiei de moașă în regim independent, în 

cabinete asociate de practică independentă cu asumarea responsabilității 

privind planificarea, organizarea, evaluarea și furnizarea serviciilor are loc în 

conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a 

profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea 

și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 

Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

53/2014, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât obiectul 

propunerii legislative nu se justifică. 

  

 

 

             PREŞEDINTE,                                                SECRETAR, 

          Dr. Nelu TĂTARU                                         Liviu-Ioan BALINT 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

Maria-Rozalia Bucur, 

Consilier parlamentar 


