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RAPORT COMUN
asupra propunerii legislative privind înseminarea artificială umană
şi sporirea natalității

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru sănătate și familie,
au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind înseminarea
artificială umană și sporirea natalității, transmisă cu adresa nr.Plx.591 din 18
decembrie 2017.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă în
ședința din 13 decembrie 2017.
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:
- avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.810/4.10.2017);
- avizul negativ al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport
(nr.4c-9/392/30.01.2018);
- avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele
minorităților naționale (nr.4c-5/638/7.02.2018);
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- avizul negativ al Comisiei pentru muncă și protecție socială
(4c-7/1277/19.02.2018);
- avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru fewmei și
bărbați (nr.4c-17/43/12.02.2018).
- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.170/DPSG/06.02.2020).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare încurajarea natalității în
România, propunându-se în esență următoarele:

Susținerea financiară de către stat a celei de-a doua inseminări artificiale
umane, în cazul în care prima inseminare a eșuat.

Acordarea unor facilități fiscale pentru mamele care dau naștere și cresc
mai mult de un copil și obțin venituri din salarii.
În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, cele două comisii au dezbătut propunerea legislativă în ședințe separate.
Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au examinat propunerea legislativă
menționată mai sus, în ședința din 11 decembrie 2018. La lucrările comisiei și-au
înregistrat prezența 25 deputați, din totalul de 25 de membrii ai comisiei. Raportul
comisiei a fost votat cu majoritate de voturi.
Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au examinat propunerea legislativă în
ședința online din 21 iulie 2020. La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența 17
deputați, din totalul de 19 membri. Raportul comisiei a fost votat cu unanimitate de
voturi.
În urma examinării și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât,
cu majoritate de voturi, să transmită plenului Camerei Deputaților, un raport comun
de respingere a propunerii legislative privind inseminarea artificială umană şi
sporirea natalității, întrucât se creează confuzie între sintagma ”inseminarea artificială”
și cea de ”fertilizare in vitro”, altă metodă de tratament a infertilității de cuplu, singura
procedură care face obiectul finanțării din bugetul programelor naționale de sănătate
publică, derulate de Ministerul Sănătății.
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Propunerea de reducere procentuală cu 25% sau 50% a impozitului pe veniturile
din salarii în cazul mamelor care obțin venituri și au 2 sau 3 copii, contravine
principiului fiscalității privind justețea impunerii sau echitatea fiscală, potrivit căruia
sarcina fiscală a fiecărui contribuabil trebuie stabilită pe baza puteri contributive,
respectiv în funcție de mărimea veniturilor sau a proprietăților acestuia. De asemenea,
facilitatea propusă creează un tratament fiscal discriminatoriu față de celelalte categorii
de contribuabili care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor.
În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.
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