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Propunerii legislative privind mfiinfarea, organizarea §i functionarea Centrelor de na§teri pe
teritoriul Romaniei ( L407/2021)

in conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru sanatate prin adresa nr. L407/2021, a 
fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului Tn vederea dezbaterii §i elaborarii 
raportului asupra Propunerii legislative privind mfiintarea, organizarea §i funcfionarea 
Centrelor de na§teri pe teritoriul Romaniei ( L407/2021) , avand ca initiator pe Dumitrache 
Ileana-Cristina - deputat PSD .

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru 
infiintarea Centrelor de nasteri pe teritoriul Romaniei, precum si stabilirea conditiilor de 
organizare si functionare a acestora.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu observatii propunerea legislativa.
Consiliul Economic si Social a avizat negativ propunerea legislativa.
Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital a transmis aviz

favorabil.
- Comisia pentru drepturile omului ,egalitate de sanse, culte si minoritati a transmis aviz

favorabil.
Comisia pentru administrate publica a transmis aviz favorabil.
Comisia pentru munca, familie §i protectie sociala a transmis aviz negativ.
Consiliul Economic si Social a transmis aviz favorabil.
Potrivit punctului sau de vedere, Colegiul Medicilor din Romania nu sustine adoptarea 

propunerii legislative.
Prin punctul sau de vedere, Casa Nationals de Asigurari de Sanatate nu sustine 

adoptarea propunerii legislative m forma prezentata de initiator.



Dezbaterile asupra propunerii legislative au avut loc m sedinta din data de 9.11.2021, 
atat la sediul Senatului, cat §i prin mijloace electronice.

In urma dezbaterilor, Comisia pentru sanatate a hotarat sa adopte cu unanimitate de 
voturi, prezentul raport de respingere.

Comisia pentru sanatate supune spre dezbatere si adoptare plenului Senatului, 
raportul de respingere §i propunerea legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare si urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art.76 alin. (2) din Constitutie.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art.92 alin.(7) pct.l 
din RegulamentuI Senatului, republican cu modificarile si completarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.

Prejedinte,

nator LASZLO AttilaSenator Prof.univ.dr. Adrian STREINU- CERCEL

Intocmit cons. Cristina Sirbu/avizat coord. Cons. Elena Coculescu
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