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BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative privind 

înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea cabinetelor de consiliere pentru 

criza de sarcină, trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  

în fond, cu adresa nr. Pl-x 348 din 24 septembrie 2012. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Rodica NASSAR 
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R A P O R T 
asupra propunerii legislative privind înfiinţarea, funcţionarea şi 

organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină 
(Plx348/2012) 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată, prin adresa nr. 

Plx 348 din 24 septembrie 2012, în fond, cu dezbaterea asupra propunerii 

legislative privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea cabinetelor 

de consiliere pentru criza de sarcină.  

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

-     avizul Consiliului Legislativ nr.356/25.04.2012; 

- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

nr.Plx348/01.10.2012; 

-   avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi nr.37/339/08.10.2012; 

- avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

nr.22/258/10.10.2012; 

- punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii nr.50573/09.10.2012. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea 

cadrului juridic adecvat pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină, astfel încât femeia să poată 

conştientiza impactul pe care avortul îl are asupra sănătăţii sale fizice şi 

psihice. 

 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei 

legislative, din următoarele considerente: 

- propunerea legislativă nu este însoţită de un studiu de impact, cu 

indicarea surselor de finanţare;  

- propunerea legislativă vine în contradicţie cu standardele 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Federaţiei Internaţionale a 

Ginecologilor şi Obstetricienilor, privind întreruperile de sarcină, standarde 

după care se ghidează şi politica Ministerului Sănătăţii din România; 

- în măsura în care unele femei care nu vor putea îndeplini această 

condiţionalitate, acestea vor recurge la mijloace nesigure de întrerupere a 

sarcinii, punându-şi viaţa şi/sau sănătatea în pericol. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 23 octombrie 

2012, a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art.55 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Răzvan 

Vulcănescu – secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. La lucrările 

comisiei au fost prezenţi 13 deputaţi, din totalul de 16 membri. 

 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
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Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 17 

septembrie 2012, în calitate de primă Cameră sesizată.  

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Rodica NASSAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou – Gheorghe Marinescu 
 
Întocmit, 
Consilier – Livia Spînu 
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