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La lucrările online ale comisiei din ziua de 20 aprilie 2021 sunt 

prezenți 25 deputați din totalul de 25 membri ai comisiei, iar în zilele de 21 

și 22 aprilie 2021 sunt prezenți 24 deputați din totalul de 25 membri ai 

comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Nelu Tătaru, 

preşedintele comisiei. 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine 

de zi: 

    1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.218/2020 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor 

măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 

precum şi a altor acte normative (PLx 93/2021) – sesizare in fond. 

  2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro şi embriotransfer 

(Plx 850/2015) – sesizare in fond. 

3.  Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

exercitarea profesiei de moaşă, precum şi înfiinţarea şi funcţionarea 

Colegiului Naţional al Moaşelor din România (Plx 714/2018) – sesizare in 

fond. 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.218/2020 pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, 

începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice 
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determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 

precum şi a altor acte normative (PLx 93/2021) – sesizare in fond. 

  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prelungirea aplicării 

măsurilor în domeniul sănătăţii, prevăzute la art.10 alin.(1) şi (4)-(13), 

precum şi la art.141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020, 

până la data de 31 martie 2021. Totodată, se prevede şi menţinerea, până la 

aceeaşi dată, a valabilităţii, biletelor de trimitere pentru specialităţi clinice, 

inclusiv cele pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, biletele de 

trimitere pentru specialităţi paraclinice, a recomandărilor medicale pentru 

dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, precum şi a deciziilor 

de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi 

dispozitivelor asistive, care expiră până la data de 31 martie 2021. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat  proiectul de 

lege în ședința din data de 8 februarie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea inițiativei legislative. 

 

    La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind decontarea 

serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro şi embriotransfer (Plx 

850/2015) – sesizare in fond. 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare includerea 

serviciilor medicale de fertilizare în vitro și embriotransfer în categoria celor 

decontate de Fondul Național Unic de Asigurărilor Sociale de Sănătate, în 

vederea garantării accesului anumitor persoane care suferă de infertilitate, la 

aceste servicii. 

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

legislativă în ședința din data de 18 noiembrie 2015.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, respingerea inițiativei legislative. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri asupra propunerii legislative privind exercitarea profesiei de 

moaşă, precum şi înfiinţarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Moaşelor 

din România (Plx 714/2018) – sesizare in fond. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare exercitarea 

profesiei de moaşă, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Colegiului Naţional al Moaşelor din România, preconizându-se crearea unui 

for separat de cel al asistenţilor medicali. Potrivit expunerii de motive, un 

colegiu separat va permite concentrarea efectivă pe implementarea şi 

dezvoltarea profesiei de moaşă şi pe integrarea rapidă şi eficientă după 

modelul european, ceea ce va duce la reducerea cheltuielilor inutile prin 
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prevenţie adecvată pe parcursul sarcinii, scăderea medicalizării excesive şi a 

complicaţiilor la naştere, determinate de atitudinile intervenţionale practicate 

excesiv actualmente, în acest domeniu. 

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

legislativă în ședința din data de 19 noiembrie 2018. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, respingerea inițiativei legislative. 

 

 În ziua de joi, 22 aprilie 2021, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dr. Nelu TĂTARU 


