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CĂTRE, 

 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege  pentru 

modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății,  trimis Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere, în fond, cu 

adresa nr. PLx. 62/2021 din 1 februarie 2021.  

 

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

categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 

rozalia.bucur
conf cu originalul
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  Parlamentul României 

  Camera Deputaţilor 
 

                                                 
 

 

 

 
  

  Comisia pentru sănătate şi familie 
 
 

Bucureşti, 27 septembrie 2022 

Nr.4c-10/42 
 

 

RAPORT   

asupra proiectului de Lege pentru  modificarea și completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 
 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 

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

în fond, cu proiectul de Lege  pentru modificarea și completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, trimis cu adresa nr. PLx. 

62/2021 din 1 februarie 2021. 

 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Intervenţia legislativă 

vizează, potrivit expunerii de motive, încadrarea creşterii natalităţii în 

programele naţionale de sănătate, precum şi reducerea costurilor cu privire la 

un pachet minimal medical care să conducă la urmărirea optimă a unei 

sarcini pre şi post natal. 

 

 



 3 

               La întocmirea prezentului raport,  Comisia a avut în vedere: 

 

- avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.960/17.09.2020); 

- avizul favorabil al Consiliului Economic și social 

(nr.8082/01.09.2020) 

- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale  (nr.4c-6/62/17.02.2021); 

- avizul negativ  al Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

(nr.4c-13/132/02.02.2021); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială 

(4c-9/67/11.02.2021); 

- avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru 

femei și bărbați (nr.4c-20/47/16.02.2021); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului 

(nr.116/DPSG/15.02.2021); 

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

11209/14.09.2022). 

 

Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege 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 adoptat  proiectul de 

lege  în şedinţa din 28 decembrie 2020, în condițiile articolului 75 alin. (2) 

teza a III-a din Constituția României, republicată. 

 

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

României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

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

categoria legilor ordinare.  
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie, au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege 

cu amendamente respinse care se regăsesc în anexa la prezentul raport, din 

următoarele considerente: 

- programul național privind fertilizarea in vitro este deja reglementat 

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 964/2022 

privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de 

sănătate publică; 

- pachetele de servicii și Contractul-cadru care reglementează 

condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 422 din 25 martie 2022 privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor 

de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării 

asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, 

tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate pentru anii 2021-2022; 

 - soluțiile legislative referitoare la asigurarea pachetelor de servicii 

medicale pre și post natale finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Sănătății, nu se încadrează tematic în cuprinsul Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, care reglementează cadrul general în 

domeniul sănătății. 

 

 

 

 
 

             PREŞEDINTE,                                                SECRETAR, 

          Dr. Nelu TĂTARU                                         Liviu-Ioan BALINT  

 

 

 

 

 
Întocmit, 

Maria-Rozalia Bucur, 

Consilier parlamentar



Anexă  

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

În cadrul dezbaterilor, Comisia a hotărât respingerea următorului amendament: 

 
Nr. 

crt. 
Text PL-x nr. 62/2021                         

(întocmai cum a fost adoptat de 

Senat)                             

Text propus  

(autor amendament) 

Motivare 

1. argumente susţinere 

2. argumente respingere 

Camera 

decizională 

1.  

După articolul 87 se introduc două 

noi articole, 871 și 872, cu următorul 

cuprins: 

Art. 872.  

(1) Din bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Sănătății, se asigură 

creșterea natalității, în baza 

biletului de trimitere de la 

medicul de familie sau a 

medicului specialist, două 

proceduri de fertilizare in vitro 

(FIV). Cea de-a doua este valabilă 

în cazul în care prima procedură 

de fertilizare nu s-a soldat cu 

nașterea unui făt viu. O persoană 

poate beneficia de maximum 2 

proceduri de fertilizare in vitro 

decontate de statul român.  

 

După articolul 87 se introduc două noi articole, 

871 și 872 cu următorul cuprins:  

 

Art. 872.  

(1) Din bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Sănătății, se asigură creșterea 

natalității, în baza biletului de trimitere de la 

medicul de familie sau a medicului 

specialist în obstetrică-ginecologie cu 

competență în tratamentul infertilității 

cuplului și reproducere umană asistată 

medical, două trei proceduri de fertilizare in 

vitro (FIV). Cea de-a doua este valabilă în 

cazul în care prima procedură de fertilizare 

nu s-a soldat cu nașterea unui făt viu. Cea 

de-a treia este valabilă în cazul în care 

nici cea de a doua procedură de 

 

1. Argumente pentru susținere: 

Având în vedere riscurile fertilizării in 

vitro, trimiterea către procedura FIV să 

fie dată doar de medicul specialist în 

obstetrică-ginecologie cu competență în 

tratamentul infertilității cuplului și 

reproducere umană asistată medical, care 

prin responsabilitatea postului și 

respectarea codului deontologic va da 

acea trimitere doar în baza unor 

investigații medicale prealabile, efectuate 

conform protocolului specific 

tratamentelor de infertilitate și 

interpretate de medicul specialist. 

Pentru a crește rata de succes a 

demersului de decontare, având ca scop 

creșterea natalității, se impune creșterea 

 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 
Text PL-x nr. 62/2021                         

(întocmai cum a fost adoptat de 

Senat)                             

Text propus  

(autor amendament) 

Motivare 

1. argumente susţinere 

2. argumente respingere 

Camera 

decizională 

 fertilizare nu s-a soldat cu nașterea unui 

făt viu. O persoană poate beneficia de 

maximum 2 proceduri de fertilizare in vitro 

decontate de statul român 

(2) Un cuplu infertil poate beneficia de 

maximum 2 3 proceduri de fertilizare in 

vitro decontate de statul român. 

(3) În interpretarea alin. (2), prin cuplu infertil 

se înțelege cuplul căsătorit care nu a avut 

capacitatea de a se reproduce, fără a folosi 

mijloace anticoncepționale timp de 2 ani sau 

având cel puțin un membru căruia i s-a 

diagnosticat o afecțiune incompatibilă cu 

reproducerea pe cale naturală, de către un 

medic specialist în obstetrică-ginecologie cu 

competență în tratamentul infertilității 

cuplului și reproducere umană asistată 

medical; 

(4) Detaliile privind condițiile ce trebuie să fie 

împlinite de solicitanți, procedura de 

decontare, documentele necesare pentru 

aprobarea solicitărilor, precum și 

numărului de FIV decontate de stat de la 

2 la 3, cu condiția încadrării în elementele 

enumerate, astfel încât fiecare cuplu 

beneficiar să poată maximiza șansele 

obținerii unui făt viu în urma procedurilor 

de fertilizare in vitro. 

Practica medicală a relevat că vârsta și 

gradul de obezitate sunt factori 

determinanți în rata de succes a 

procedurii de fertilizare in vitro. 

În vederea unei gestiuni adecvate a 

impactului bugetar este utilă introducerea 

unor condiții specifice pentru aprobarea 

decontării procedurilor de fertilizare in 

vitro, ținând de statutul cuplului infertil 

(e.g. cetățenie, stabilitate conjugală, 

vechime a statutului de asigurat, cuplu 

autolog). 

Având în vedere costul individual relativ 

ridicat al procedurilor de fertilizare in 

vitro, accesul la decontare se va face în 

baza unei proceduri riguroase de selecție 

în vederea aprobării, detaliile urmând a fi 

stabilite prin normele metodologice de 

aplicare a prevederilor prezentei legi. 
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Nr. 

crt. 
Text PL-x nr. 62/2021                         

(întocmai cum a fost adoptat de 

Senat)                             

Text propus  

(autor amendament) 

Motivare 

1. argumente susţinere 

2. argumente respingere 

Camera 

decizională 

gestionarea situațiilor care pot afecta dreptul 

de decontare ulterior aprobării, vor fi 

reglementate prin intermediul normelor 

metodologice. 

Autor: 

Dep. Rizea Cristina Camelia 

 

2. Argumente pentru respingere: 

Respins la vot 

 


