
EXPUNERE DE MOTIVE

Una din cele mai grave probleme cu care statul roman se confrunta este aceea a scaderii 
ratei natalitatii. Este drept, acest fenomen este intalnit la nivelul intregii Europe nu numai, insa 

statul roman trebuie sa ia masuri rapide si eficiente pentru stimularea cuplurilor spre a concepe un 

copil sau mai multi. Din pacate, anul 2018 a reprezentat anul cu un minim istoric atunci cand 

vorbim decifrealenataliitatii. Conform Institutului National de Statistica, in anul 2018 s-au nascut 
173.000 de copii, fata de anul 2011, an marcat de criza economica, cand s-au nascut 180.000 de 

copii. Motivele sunt cat se poate de vaste. Fie ca vorbim despre temerile §i nesiguranta financiara, 
dorinta creionarii unei cariere a parintilor anterior nasterii unui copii, temerea mamelor cu privire 

la reinsertia in campul muncii, lipsa unei structuri adecvate (crese si gradinite) in ceea ce priveste 

cresterea §i educarea copiilor, dar chiar si lipsa unor servicii medicale de calitate cu privire la 

sarcina sunt motive care stau la baza scaderii natalitatii §i a scaderii increderii cuplurilor spre a 

avea unul sau mai multi copii.

Paradoxal, prin prisma unei lipse acute a educa^iei pentru sanatate in scoli, inclusiv a 

educatiei sexuale, Romania se situeaza pe primul loc la nivel european atunci cand vine vorba de 

nasterile in randul mamelor adolescente. In Romania, 1 din 8 mame la prima nastere este 

adolescenta.' Mai mult, conform datelor obtinute din partea Ministerului Sanatatii^, la nivelul 
anului 2016 au avut loc 648 de na§teri ale mamelor sub varsta de 15 ani si 18.148 de nasteri ale 

mamelor cu varste intre 15 si 19 ani. Realitatea crunta ne arata faptul ca mamele provin din zone 

mai sarace, majoritare din segmentul rural, acolo unde accesul la informatie sau la serviciile 

medicale este mult mai scazut decat in mediul urban.

Strans legat de aceasta realitate crunta a na^terilor mamelor sub 20 de ani este un alt 
fenomen foarte grav, respectiv cel al mortalitatii infantile. Este un fapt medical dovedit ca sarcinile 

timpurii sunt un real pericol atat pentru mama, cat §i pentru copii. Totusi, o serie de alte motive 

stau la baza mortalitatii infantile, acolo unde, din pacate, Romania inregistreaza un numar foarte

^ Child Rights Now! Raport de progres Tn domeniul protectiei drepturilor copilului Tn Romania, Terre des hommes, 
Salvati Copiii, SOS SATELE COPIILOR, World Vision, 2019;
^ Raspuns al Ministrului Sanatatii la interpelarea adresata de Alina 5tefania Gorghiu, senator, avand nr. 
5079/25.04.2018;

5



mare de cazuri. 1 din 140 de nou-nascuti nu va ajunge sa implineasca varsta de un an. Totodata, 
sunt multi bebelusi care mor din pricina lipsei unei ingrijiri propice post-natale cum ar fi bolile 

respiratorii sau chiarprobleme genetice care nu au fost depistate la timppe perioada sarcinii.i-

Proiectul de lege vine sa raspunda, intr-o mica parte, problemelor sesizate mai sus in sensul 
introducerii catorva modificari cu privire la Legea sanatatii nr. 95/2006.

Scopul acestui proiect este ca incadrarea cre^terii natalitatii in programele nationale de 

sanatate, precum si reducerea costurilor cu privire la un pachet minimal medical care sa conduca 

la urmarirea optima a unei sarcini pre si post natal sa aiba ca scop final tratarea cat mai serioasa a 

acestui fenomen de catre Ministerul Sanatatii, dar si a tuturor institufiilor publice sau nu implicate 

in acest proces. Situatiile precum mortalitatea infantila, fenomenul mamelor adolescente, lipsa 

unei informari corecte cu privire la modalitatile contraceptive, dar §i cu privire la accesul medical 
pe parcursul evolutiei unei sarcini trebuie sa fie probleme ale secolului trecut, nu ale anului 2020.

Planningul familial, dotarea maternitafilor la nivel national cu aparatura minima necesara 

urmaririi evolutiei unei sarcini, dar si post na^tere, precum si consultarea cu privire la beneflciile 

alaptarii trebuie sa fie realitati ale anului 2020 daca ne dorim ca populatia Romaniei sa creasca 

sanatos.

Fata de cele de mai sus, supunem spre dezbatere $i adoptare propunerea legislativa anexata, 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.
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