
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                Nr. 28/436 /3 noiembrie 2004

BIROULUI PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR,

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra Legii privind

sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată medical, trimisă în

vederea reexaminării , la cererea Preşedintelui României, în procedură

obişnuită, cu adresa nr.217/2003/22.10.2004, care însoţeşte raportul

nr.28/416/28 octombrie 2004.

La întocmirea prezentului raport suplimentar , comisia a avut în vedere

punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii  nr.50658/3.11.2004.

                  PREŞEDINTE,                                                SECRETAR,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM           DEP.FARM.ION BURNEI
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Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                                                                                    Nr. 28/ 436 / 3 noiembrie 2004

RAPORT  SUPLIMENTAR
asupra Legii privind sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată medical

 În şedinţa din 1.11.2004 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea la comisia sesizată în fond pentru
întocmirea unui raport suplimentar a  Legii privind sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată medical ,
trimisă în vederea reexaminării , la cererea Preşedintelui României.

Comisia pentru sănătate şi familie , în urma reexaminării raportului nr.28/416/28 octombrie 2004, asupra Legii
privind sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată medical, precum şi a punctului de vedere al Ministerului
Sănătăţii  nr.50658/3.11.2004 , a procedat la întocmirea raportului suplimentar.

În acest sens, conform propunerilor care au fost formulate în şedinţa din 3 noiembrie 2004, Comisia pentru sănătate şi
familie , în unanimitate, a hotărât să supună spre aprobare Plenului Camerei Deputaţilor raportul suplimentar, cu următoarele
amendamente:



ANEXĂ

Nr.
crt.

Nr.
poziţiei

din
raportul

iniţial

Articolul
(text din proiectul de lege)

Text adoptat de Comisie
( autorul amendamentului )

Motivare

0. 1. 2. 3. 4.
1. 1. Art.3 lit.g), k), l) şi s)

“……………………………………

g) prin tehnologii de asistare
medicală a reproducerii umane se
înţelege un complex de servicii
medicale orientate spre corectarea
stării de infertilitate, incluzând
inseminarea artificială, fertilizarea in
vitro şi transferul de embrioni;

…………………………………

Literele g), k), l) şi s) ale
articolului 3 vor avea următorul
cuprins :

“……………………………………

g) prin tehnologii de asistare
medicală a reproducerii umane se
înţelege un complex de servicii
medicale prin care se asigură
dreptul la reproducere al cuplurilor
şi indivizilor şi/sau corectarea stării
de infertilitate, incluzând inseminarea
artificială, fertilizarea in vitro şi
transferul de embrioni;

……………………………………

În conformitate cu
pct.7 din cererea de
reexaminare înaintată
de către Preşedinţia
României.



0. 1. 2. 3. 4.

3

k) prin consiliere se înţelege discuţia
aprofundată despre sentimentele şi
grijile pacientului aflat într-o situaţie
de criză, incluzând explorarea
sentimentelor lui, clarificarea
valorilor, ajutor în luarea deciziei,
alegerea unei proceduri  medicale,
pregătirea pentru procedură prin
reducerea nivelului de anxietate;
consilierea nu trebuie să creeze o
barieră pentru serviciul medical, ci
trebuie să fie voluntară;

l) prin cuplul reproductiv asistat
medical se înţelege cuplul infertil
care beneficiază de reproducere
umană, asistată medical , şi care a
contribuit total, parţial sau deloc cu
material genetic necesar reproducerii;

……………………………………

k) prin consiliere se înţelege discuţia
aprofundată despre sentimentele şi
grijile pacientului aflat într-o situaţie
de criză, incluzând explorarea
sentimentelor lui, clarificarea
valorilor, ajutor în luarea deciziei,
alegerea unei proceduri  medicale,
pregătirea pentru procedură prin
reducerea nivelului de anxietate;

l) prin cuplul reproductiv asistat
medical se înţelege cuplul care
beneficiază de reproducere umană
asistată medical şi care a contribuit
total, parţial sau deloc cu material
genetic necesar reproducerii;

……………………………………

Pentru corelare cu
art.8 alin.(3) şi art.32
alin.(1), conform pct.1
şi 9 din cererea de
reexaminare înaintată
de Preşedinţia
României.

În conformitate cu
pct.7 din cererea de
reexaminare înaintată
de Preşedinţia
României.
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s) prin donarea de gameţi se înţelege
un contract confidenţial şi gratuit prin
care un bărbat, în principiu anonim,
donează  sperma unui centru de
inseminare, acceptând fecundarea
unei femei, care nu îi este parteneră
de viaţă.”

s) prin donarea de gameţi se înţelege
procedura prin care o persoană, de
regulă anonimă, donează , liber
consimţit şi gratuit, sperma sau
ovocitele unui centru de inseminare în
vederea reproducerii umane
asistată medical; în cazul unui
donator cunoscut se poate încheia
un contract prealabil cu cuplul
reproductiv asistat medical. ”

Autori: Comisia pentru sănătate şi
familie şi Ministerul Sănătăţii .

În conformitate cu
pct.5 al cererii de
reexaminare înaintată
de Preşedinţia
României. Absenţa
sintagmei ”şi gratuit”
ar putea determina
comercializarea
gameţilor.

2. 2. Art.8 alin.(3)

“(3) Adolescentele şi tinerele care au
capacitate de consimţământ au dreptul
la întrerupere voluntară de sarcină în
condiţii de siguranţă, fără
consimţământul părinţilor sau al
tutorilor legali.”

Alineatul (3) al articolului 8 va
avea următorul cuprins:

“(3) Femeile gravide care au
capacitate de consimţământ , au
dreptul la întrerupere voluntară a
sarcinii în condiţii de siguranţă, fără
consimţământul părinţilor sau al
tutorilor legali, după prealabila
consiliere. În situaţii speciale,
precum interdicţie judecătorească

În conformitate cu
pct.1 din cererea de
reexaminare înaintată
de Preşedinţia
României. Pentru
evitarea discriminării
pe criterii de vârstă a
dreptului de
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sau incapacitatea gravidei de a-şi
exprima voinţa, este obligatoriu
acordul părinţilor, al tutorilor legali
sau , în lipsă, a unei comisii
medicale .”

Autori: Comisia pentru sănătate şi
familie şi Ministerul Sănătăţii .

întrerupere voluntară a
sarcinii fără
consimţământul
părinţilor sau al
tutorilor legali.

                     PREŞEDINTE,                                                                                                    SECRETAR,

     DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM                                                                  DEP.FARM.ION BURNEI


