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PROCES VERBAL  

 al lucrărilor comisiei din zilele 27 şi 29  octombrie 2015 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi din totalul de 19 

membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei a participat, în calitate de invitat: 

-dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Prezentarea punctului de vedere al reprezentanţilor Centrului 

de Cercetare Etică Aplicată privind iniţiativele legislative având drept 

obiect reproducerea umană asistată medical . 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

reproducerea umană asistată medical ( PLx 462/2013) - sesizare în comun 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile 

omului şi demnitatea umană ( PLx 695/2010). 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte 

substanţele radioactive din apa potabilă ( PLx 668/2015). 



5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind stabilirea 

unor măsuri suplimentare pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru 

consum, precum şi a produselor lactate ( PLx 672/2015). 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară 

a personalului plătit din fonduri publice ( Plx 708/2015). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

audierea reprezentanţilor Centrului de Cercetare în  Etică Aplicată privind 

punctul de vedere asupra iniţiativelor legislative având drept obiect 

reproducerea umană asistată medical. Din partea Centrului de Cercetare 

în Etică Aplicată au participat domnul Emilian Mihailov, Director 

Executiv al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată, Facultatea de 

filosofie, Universitatea din Bucureşti şi domnul Laurenţiu Staicu, 

profesor al Facultăţii de filosofie, Universitatea din Bucureşti, Centrul de 

Cercetare în Etică Aplicată. 

Domnul Emilian Mihailov   atrage atenţia asupra unor ambiguităţi 

terminologice, cum ar fi definiţia embrionului sau a implantării/fertilizării 

post-mortem, şi neclarităţi privind reglementarea cercetării pe embrioni 

umani. În acest sens, s-au recomandat atitudini legislative diferite faţă de 

creare, pe de o parte, şi utilizare, pe de altă parte, a embrionilor în 

cercetarea ştiinţifică. De altfel, legislaţia ţărilor din care se inspiră şi 

prezenta propunere legislativă permite utilizarea de embrioni umani în 

cercetare dacă nu mai sunt folosiţi sau devin inutili pentru reproducere, 

dar interzice crearea de embrioni pentru cercetare. În unele cazuri, chiar 

şi crearea de embrioni pentru cercetare este permisă dacă există nevoi 

medicale speciale care implică cercetări ştiinţifice pe embrioni umani 

care nu sunt supranumerari (de exemplu Belgia). În finalul intervenţiei, 

domnia sa a semnalat nevoia de formare şi educaţie medicală continuă 

despre potenţiale probleme etice ce vor apărea în practica medicală după 

adoptarea cadrului legislativ. 
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Domnul Laurenţiu Staicu intervine şi  subliniază că ar fi de dorit ca 

propunerea legislativă să nu îngrădească sub nici o formă accesul/dreptul 

la reproducerea asistată pe alte considerente în afara celor unanim 

acceptate cu privire la alte drepturi (dreptul la reproducere pe cale 

naturală, dreptul la îngrijire medicală etc.) În privinţa clonării, domnia sa 

explică că deşi tehnicile dezvoltate până în prezent nu ne permit să 

obţinem o rată de succes acceptabilă, există posibilitatea ca în viitorul 

apropiat această situaţie să se schimbe dramatic datorită perfecţionării 

acestor tehnici pe baza experimentelor care se fac în continuare cu 

material genetic prelevat de la animale. Când acest lucru se va întâmpla, 

probabil că atitudinea factorilor de decizie şi a publicului larg faţă de 

tehnologia clonării va deveni mult mai nuanţată şi ar fi de dorit ca 

propunerea legislativă să ţină seama explicit de această posibilitate şi să 

lase deschisă şansa ca tehnologia să devină o formă de reproducere 

asistată accesibilă publicului. 

După expunerea punctelor de vedere, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au adresat întrebări cercetătorilor CEEA despre 

asimetria dintre donare gameţi masculini şi gameţi feminini, 

recompensarea donării de gameţi feminini şi permisibilitatea reproducerii 

asistate prin intermediul mamelor surogat. 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind reproducerea 

umană asistată medical ( PLx 462/2013) - sesizare în comun cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea regimului 

juridic al reproducerii umane asistate medical, în vederea susţinerii 

cuplurilor cu probleme de fertilitate, precum şi a creşterii natalităţii. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 

noiembrie 2013.Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 
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a avizat favorabil, iar Comisia pentru drepturilor omului, culte şi 

problemele minorităţilor  a avizat  nefavorabil. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc,  

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru interzicerea clonării 

şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile omului şi demnitatea 

umană ( PLx 695/2010). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare  stabilirea cadrului juridic 

adecvat în vederea interzicerii clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care 

încalcă drepturile omului şi demnitatea umană, având în vedere  

obligaţiile internaţionale şi europene asumate de România prin ratificarea 

Convenţiei europene pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii 

fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi a medicinei, stabilirea faptelor 

ce constituie infracţiuni şi sancţiunile penale aplicabile în cazul săvârşirii 

acestor fapte. Potrivit expunerii de motive a iniţiatorilor, necesitatea 

acestei reglementări este dată de respectarea drepturilor omului şi de 

corelarea cu legislaţia europeană în materie, în domeniul bioeticii, 

inclusiv prin acoperirea vidului de legislaţie în ceea ce priveşte 

interzicerea clonării atât în scop reproductiv, cât şi terapeutic. 

Senatul , în calitate de primă Cameră sesizată, a  adoptat proiectul 

de Lege în şedinţa din 16 noiembrie 2010. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a  avizat favorabil 

proiectul de lege, iar Comisia pentru drepturilor omului, culte şi 

problemele minorităţilor  a avizat  favorabil cu amendamente. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc,  

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 
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La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind stabilirea cerinţelor 

de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele 

radioactive din apa potabilă ( PLx 668/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii 

populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă, în 

contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României şi care derivă 

din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, prin transpunerea 

prevederilor Directivei 2013/51/Euroatom a Consiliului din 22 octombrie 

2013 de stabilire a unor cerinţe de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea 

ce priveşte substanţele radioactive din apa destinată consumului uman. 

Senatul , în calitate de primă Cameră sesizată, a  adoptat proiectul 

de Lege în şedinţa din 13 octombrie 2015. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc,  

cu unanimitate  de voturi,  adoptarea proiectului de Lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri 

suplimentare pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum, precum 

şi a produselor lactate ( PLx 672/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 

suplimentare pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum, 

respectiv indicarea pe etichetă a procentului de lapte praf pe care acesta îl 

conţine, dacă îl conţine,sau menţiunea că „Nu conţine lapte praf ”, în 

vederea informării corecte a consumatorilor. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a  adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 12 octombrie 2015. 
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  În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de Lege, cu un 

amendament admis prezentat în Anexă. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice ( Plx 708/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.3 din 

Capitolul II al Anexei nr.III din Legea cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice nr.284/2010, în sensul acordării 

unor drepturi suplimentare medicilor care efectuează gărzi de duminică 

până joi, precum şi celor care îşi desfăşoară activitatea în unităţile 

sanitare cu specific de urgenţă. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a  respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 14 octombrie 2015. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei  hotărăsc,  

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

În ziua de 29 octombrie 2015, Comisia pentru sănătate şi familie 

şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 

distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare 

asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 

următoare. 

 

PREŞEDINTE 

CONF.DR.FLORIN BUICU 
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