
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 
COMISIA JURIDICĂ,                                                        

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 27 octombrie 2021       

PLx.462/2013/2021 

        

 

                                                                                                                                                                                                                              

 COMISIA PENTRU SĂNĂTATE 

ȘI FAMILIE 

București, 27 octombrie 2021 

Nr.4c-10/293 

                                                                                                     

 

Către,  

 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

privind reproducerea umană asistată medical, trimis Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi și Comisiei pentru sănătate și familie pentru  examinare în 

fond, cu adresa nr.PLx.462 din 11 noiembrie 2013.   

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

 

 

 

        PREŞEDINTE,                                                            PREȘEDINTE, 

Mihai Alexandru  BADEA                                               Dr.Nelu TĂTARU    
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  RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege privind reproducerea umană asistată medical  

(PLx.462/2013) 

 

 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru sănătate și familie  au fost 

sesizate, spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege privind reproducerea 

umană asistată medical, trimis cu adresa nr.PLx.462 din 11 noiembrie 2013.  

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

în şedinţa  din 6 noiembrie 2013.  

La întocmirea prezentului raport comun, cele două comisii au avut în 

vedere: 

- avizul favorabil al Consiliul Legislativ (nr.740/17.07.2013); 

- punctele de vedere ale Guvernului (nr.2304/DPSG/29.11.2013) 

prin care susține inițiativa legislativă, cu observații și propuneri, respectiv 

(nr.678/DPSG/15.04.2021), prin care nu susține adoptarea proiectului de lege; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru  egalitatea de șanse pentru femei 

și bărbați (nr.37/436/19.11.2013); 

- avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale (nr.4c-5/490/20.11.2013); 

- avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 

(nr.462/18.06.2014). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea regimului juridic 

al reproducerii umane asistate medical, fiind recunoscute și garantate drepturile 

privind reproducerea umană asistată medical, precum și asigurarea 

confidențialității informațiilor care țin de aceasta, în vederea susținerii cuplurilor 

cu probleme de fertilitate, precum și a creșterii natalității. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor 

două comisii au examinat proiectul de lege în şedinţe separate.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități, au examinat proiectul 

de lege, expunerea de motive, punctele de vedere ale Guvernului României şi 



 

avizul Consiliului Legislativ în şedinţa desfășurată în sistem mixt (prezență 

fizică/online) din  26 august 2021, și au hotărât, cu majoritate de voturi, 

respingerea proiectului de lege. 

 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost 

prezenţi conform listei de prezenţă. 

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie, au examinat proiectul de lege 

în ședința din data de 26 octombrie 2021 și au hotărât, cu majoritate de voturi, 

respingerea proiectului de lege. 

La lucrările Comisiei pentru sănătate și familie au fost prezenți 24 deputați, 

din totalul de 25 membri. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea  

proiectului de Lege privind reproducerea umană asistată medical, din 

următoarele considerente: 

- prezentul proiect nu preconizează soluții practice pentru 

reglementarea problematicii reproducerii umane asistate medical; 

- de asemenea, unele norme sunt sumare, având o redactare cu caracter 

general, fiind omisă reglementarea unor aspecte esențiale, care pot da naștere la 

interpretări confuze sau exclud din sfera reglementării aspecte prevăzute de noul 

Cod civil; 

- proiectul de lege instituie obligații, fără a stabili și sancțiuni în cazul 

nerespectării acestora, ceea ce poate aduce atingere drepturilor fundamentale ale 

omului și valorilor demnității umane; 

- măsurile propuse conduc la cheltuieli bugetare suplimentare, 

încălcându-se prevederile art.138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, 

care prevede că „Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea 

sursei de finanţare”, precum şi prevederile art.15 alin.(1) din Legea nr. 500/2002 

privind finanţele publice. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor organice. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

            PREȘEDINTE,                                                            PREȘEDINTE,                  

     Mihai Alexandru BADEA                                              Dr.Nelu TĂTARU    

 

 

 

 

               SECRETAR,                                                             SECRETAR, 

        LADÁNYI  László-Zsolt                                     Liviu-Ioan BALINT 

 

 

             
Consilier  parlamentar,                                                                                                                       Consilier parlamentar, Constanța Popa 

Florica Manole                                                                                                                                   Consilier parlamentar, Livia Spînu 


