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PROCES VERBAL
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La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi, fiind absenţi motivat 2

deputaţi .

Lucrările comisiei sunt conduse de doamna dep.dr.Daniela Bartoş

vicepreşedintele comisiei care supune la vot ordinea de zi.

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. Reexaminarea art.17 şi 18 din propunerea legislativă privind

consilierea obligatorie în cazul întreruperii de sarcină  ( PL nr.217/2004).

2. Diverse.

La primul punct al ordinii de zi comisia a luat în discuţie reexaminarea

art.17 şi 18 din propunerea legislativă privind consilierea obligatorie în cazul

întreruperii de sarcină.

Aşa după cum arată doamna dep.dr.Daniela Bartoş  în şedinţa Plenului

Camerei Deputaţilor din data de 2.03.2004 s-a hotărât ca art.17 şi art.18 din

raportul comisiei asupra propunerii legislative privind consilierea obligatorie în

cazul întreruperii de sarcină ( PL nr.217/2003) să se trimită, spre examinare,

sanatate
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Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, care urmează ca în termen de 10

zile să comunice , în scris, punctul de vedere asupra textelor menţionate mai sus.

După cum arată doamna dep.dr.Daniela Bartoş textele art.17 şi art.18 au

fost introduse pentru a crea cadrul legal favorabil creşterii natalităţii prin

reproducerea asistată cu ajutorul mamelor purtătoare sau surogat pentru

persoanele infertile, aceasta fiind unica soluţie de a avea copii, protejarea tuturor

părţilor implicate în reproducerea asistată cu ajutorul mamelor purtătoare sau

surogat,  garantarea drepturilor legale parentale persoanelor infertile, stabilirea

unor proceduri specifice de încredinţare a copilului născut de mamă purtătoare

sau surogat persoanei asistată reproductiv, precum şi scurtarea perioadei de timp

între naştere şi momentul  încredinţării nou-născutului persoanei asistată

reproductiv.

“Art.17. – Fecundarea in vitro poate avea loc în următoarele situaţii:

a) cu gameţi prelevaţi  de la  partenerii cuplului beneficiar, urmată de

implantarea embrionului în uterul femeii beneficiare , în cazul în care nu se

poate realiza pe căi naturale cu toate că cei doi parteneri sunt fertili ;

b) cu gameţi prelevaţi de la persoane complet străine de cuplul care

doreşte copilul şi implantarea în uterul femeii beneficiare;

c) cu intervenţia unei terţe persoane, care este femeie donatoare, în cazul

în care partenera din cuplul beneficiar nu dispune de ovule şi, deci, se donează

ovulul, dar sarcina este purtată de mama beneficiară;

d) cu intervenţia unei terţe persoane, care poate fi purtătoare de sarcină, în

cazul în care partenera cuplului nu poate purta sarcina, dar donează ovulul.

Art.18. – Inseminarea conjugală este folosită în cazul impotenţei soţului

sau al incompatibilităţii biologice între parteneri, precum şi în cazul în care

sperma nu are cantitatea şi calitatea de spermatozoizi necesară fecundării.”
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În urma discuţiilor purtate cu solicitantul, dl.dep.Emil Boc s-a hotărât ca,

în termen de câteva zile, Comisia juridică, de  disciplină şi imunităţi să înainteze

Comisiei pentru sănătate şi familie acest punct de vedere .

La punctul doi al  ordinii de zi , comisia a mai dezbătut şi alte probleme

curente privind activitatea comisiei.

p.PREŞEDINTE

DEP.DR.DANIELA BARTOŞ
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