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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 23 septembrie 2019 

Nr. 4c-9/822 
  
 

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 

stimularea prezentării gravidelor la consultaţii prenatale, trimisă Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială, cu adresa nr. Plx.556/2018 din 17 

octombrie 2018, pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 23 septembrie 2019 

Nr. 4c-9/822 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative privind stimularea prezentării 

gravidelor la consultaţii prenatale 
 

 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. Plx.556/2018 din 17 
octombrie 2018, cu dezbaterea pe fond a propunerii legislative privind 
stimularea prezentării gravidelor la consultaţii prenatale. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stimularea 
prezentării femeilor gravide la consultaţiile prenatale, prin acordarea 
gratuită, pentru fiecare nou-născut viu, a unui sprijin material la nivelul 
indicatorului social de referinţă. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.486/21.05.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/889/20.11.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie  

(nr.4c-8/397/14.11.2018) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.2133/13.11.2018). 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 17 septembrie 

2019 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 
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• dl Cătălin Marian Tutilescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii ș i 
Justiției Sociale 

• dl Eduard Corjescu – director general, Ministerul Muncii ș i Justiției 
Sociale 

• d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 de deputaţi, din 

totalul de 21 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi, 

(înregistrându-se două abţineri). 
 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 

conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 15 

octombrie 2018. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele 
considerente:  

Programe similare de acordare a sprijinului material pentru nou 
născuţi au mai fost prevăzute atât în Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat cât şi în Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri 
pentru nou-născuţi, care au fost însă abrogate întrucât nu au condus la 
creşterea natalităţii, iar din cauza dificultăţilor de realizare a achiziţiei 
publice pentru a se asigura acelaşi pachet de produse pentru toţi nou-
născuţii, s-a optat pentru acordarea contravalorii în lei, nefiind atins 
scopul dorit. 
 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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