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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
          DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

              Bucureşti, 01.10.2012 
              Nr. Pl-x 348 

 
 

A V I Z 
asupra propunerii legislative privind înfiinţarea, funcţionarea  
şi organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină    

 
 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu  modificările şi completările ulterioare, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
propunerea legislativă privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea cabinetelor 
de consiliere pentru criza de sarcină,  transmisă cu adresa   nr. Pl-x 348  din  24 
septembrie 2012, înregistrată sub nr.31/707 din 24 septembrie 2012.  

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu  modificările şi completările  ulterioare,  Camera Deputaţilor este 
Cameră  decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă  în şedinţa din 17 septembrie 2012. 
              În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările  ulterioare, Comisia a dezbătut  
propunerea legislativă susmenţionată, în şedinţa din  1 octombrie 2012. 

 Propunerea legislativă are ca obiect  de reglementare crearea  cadrului 
juridic adecvat pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor de 
consiliere pentru criză de sarcină, astfel încât femeia să poată conştientiza impactul 
pe care avortul îl are asupra sănătăţii sale  fizice şi psihice. 
  Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.356  din 25 
aprilie 2012, Guvernul, prin punctul de  vedere transmis cu adresa nr.4710 din 3 
iulie 2012, nu susţine adoptarea  acestei  iniţiative legislative. 
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În urma dezbaterilor, cu unanimitate de  voturi, s-a hotărât avizarea   
negativă  a iniţiativei legislative întrucât conţinutul şedinţelor de consiliere, aşa 
cum se menţionează în propunerea legislative în discuţie, manipulează în mod 
evident femeia în luarea unei decizii, într-un mod de  vulnerabilitate în care se află 
în viaţă, prezentându-i-se acesteia imagini foto/video cu intervenţia chirurgicală, 
respective oferindu-i-se alternative plasării copilului născut în centre de plasament. 
Ne aflam în situaţia de a ignora inclusiv solicitările\organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii (OMS) adresate statelor membre de a ne asigura că această consiliere este 
voluntară, confidenţială şi oferită de personal specializat; 

- încalcă unul dintre drepturile fundamentale reglementate de Legea 
nr.46/2003 referitoare la drepturile pacientului, si anume cel privind dreptul 
pacientului la informaţia medicală:”pacientul are dreptul de a decide dacă mai 
doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar 
cauza  suferinţă”; 

- vine în contradicţie cu prevederile art.13 din legea mai sus 
menţionată care stipulează obligativitatea existentei consimţământului la efectuarea 
intervenţiei medicale. 

În raport  de obiectul şi conţinutul  reglementării, propunerea 
legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
                   
             VICEPREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
               Florin IORDACHE                                      Alina GORGHIU 
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