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 La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi. 

 Lucrările comisiei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei . 

 La lucrările comisiei participă în calitate de invitaţi: 

- Dl.Ervin Zoltan Szekely, secretar de stat pentru Relaţia cu 

Parlamentul, Ministerul Sănătăţii ; 

- Dl.prof.dr.Bogdan Marinescu, directorul spitalului Clinic 

„Panait Sârbu”; 

- Dl.prof.dr.Decebal Hudiţă, şeful Clinicii de Obstetrică-

Ginecologie a Spitalului „Dr.I.Cantacuzino”; 

- Dl.prof.dr.Virgiliu Ancăr , şeful Clinicii de Obstetrică-

Ginecologie a Spitalului „Sf.Pantelimon”; 

- Dl.prof.dr.Vasile Astărăstoae, preşedintele Comisiei de 

Bioetică a Colegiului Medicilor din România ; 

- Dl.prof.dr.Ion Munteanu, şef clinică Obstetrică-Ginecologie 

„Bega”, Spitalul Clinic de Urgenţă Judeţean Timişoara; 

Administrator
Original



- Dl.prof.dr.Liviu Cocora, preşedintele Colegiului Medicilor 

din România . 

Lucrările comisiei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei. 

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

 
1. Audieri asupra Legii privind sănătatea reproducerii şi 

reproducerea umană asistată medical ( PL nr.217/2003/2004), trimisă spre 

reexaminare , la cererea Preşedintelui României. 

2. Dezbateri, în fond, asupra Legii privind sănătatea 

reproducerii şi reproducerea umană asistată medical ( PL 

nr.217/2003/2004), trimisă spre reexaminare , la cererea Preşedintelui 

României.  

3. Diverse. 

4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

Lucrările comisiei sunt deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei care salută prezenţa distinşilor invitaţi la audieri 

profesori universitari, personalităţi ale medicinii în domeniul obstetricii-

ginecologiei şi a reproducerii umane asistate medical. 

După cum arată domnia sa , Legea privind sănătatea reproducerii 

şi reproducerea umană asistată medical ( PL 217/2003/2004) este rodul 

unei activităţi susţinute a Comisiei pentru sănătate şi familie pe durata a 2 

ani, în strânsă colaborare cu specialiştii în domeniu. 

După adoptarea de către cele două Camere ale Parlamentului, 

legea a fost trimisă spre promulgare la Preşedinţia României. 

La 14 octombrie 2004, în temeiul art.77 alin.(2) din Constituţia 

României şi al art.125 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
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Preşedintele României a înaintat Camerei Deputaţilor cererea de 

reexaminare a unor dispoziţii cuprinse în Legea privind sănătatea 

reproducerii şi reproducerea umană asistată medical. 

Comisia pentru sănătate şi familie a examinat respectivele 

dispoziţii precum şi motivele care au stat la baza cererii de reexaminare 

şi, ca urmare, a întocmit raportul nr.28/416/28 octombrie 2004 şi  l-a 

înaintat Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare. 

În conformitate cu hotărârea Plenului Camerei Deputaţilor din 

şedinţa din data de 9.11.2004, legea a fost înaintată, spre avizare, 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Comisia pentru sănătate şi 

familie a examinat avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

nr.PL217/2003/11.11.2004 , a reţinut amendamentele propuse şi a 

întocmit raportul de înlocuire nr.28/452/15 noiembrie 2004. 

Ca urmare a hotărârii comisiei din şedinţa din 2.02.2005, în 

şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din 3.02.2005 s-a solicitat şi Plenul 

a aprobat retrimiterea raportului la comisie pentru a aştepta punctul de 

vedere al Ministerului Sănătăţii ,  precum şi a comisiei în noua sa 

componenţă. 

De asemenea, ca urmare a vidului legislativ, creat prin  

nepromulgarea legii, au fost semnalate cazuri privind vânzarea de 

embrioni, situaţie care nu ar fi avut loc dacă există această lege. 

Dl.dr.Szekely Ervin Zoltan , secretar de stat pentru Relaţia cu 

Parlamentul din Ministerul Sănătăţii ,a prezentat punctul de vedere al 

Ministerului Sănătăţii  nr.5794/9.02.2005 referitor la legea aflată în 

discuţie. 

Obiectul acestor audieri şi dezbateri, precizează domnia sa , este 

raportul comisiei şi punctele cuprinse  în cererea de reexaminare înaintată 

de Preşedintele României. Prezenta lege este opera comună a comisiei şi 

a distinşilor invitaţi prezenţi. Este binecunoscut faptul că orice lege este 
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perfectibilă şi, în acest sens, prezenta lege poate fi oricând modificată şi 

completată prin promovarea unei iniţiative legislative. 

Pentru buna desfăşurare a şedinţei, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei  propune şi comisia a aprobat, în unanimitate ca, 

mai întâi, distinşii invitaţi să-şi prezinte punctul de vedere, după care 

membrii comisiei să pună întrebări şi, în final, comisia să procedeze la 

dezbateri şi vot. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă 

cuvântul domnului prof.dr.Bogdan Marinescu. 

Dl.prof.dr.Bogdan Marinescu precizează că cunoaşte bine 

materialul propus discuţiei deoarece a lucrat la elaborarea sa. În cererea 

de reexaminare a Preşedinţiei României a sesizat câteva aspecte de 

neconstituţionalitate care sunt justificate precum obligarea mamei 

purtătoare sau a mamei surogat să-şi dea consimţământul la avort în 

primele 3 luni de sarcină, la cererea cuplului reproductiv asistat medical 

şi numai la indicaţie medicală şi problema confidenţialităţii identităţii 

donatorilor de gameţi. 

Încălcarea principiului confidenţialităţii a făcut ca presa să afirme 

că, o gravidă care a fost salvată şi adusă la spital, este seropozitivă. 

În Anglia, accesul la banca de date cu privire la părinţii genetici a 

dus la scăderea numărului de donatori voluntari de gameţi. Tot în Anglia, 

în urma discuţiilor purtate între Comitetul de etică şi Ministerul Sănătăţii , 

tinerii de peste 18 ani pot dona gameţi în schimbul unei sume de 12 lire 

sterline şi asigurarea  cazării şi diurnei. 

Confidenţialitatea donatorilor trebuie menţinută în România 

deoarece procedurile sunt standard şi recunoscute pe plan mondial. Acest 

aspect trebuie menţinut şi în lege. Există varianta ovulelor donate şi 

inseminate cu sperma soţului şi care sunt amplasate mai apoi în uter şi se 
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ajunge până la embrion donat, caz în care practic copilul nu mai este al 

femeii care îl naşte. 

După cum precizează domnia sa , în lege nu se face referire la 

vârsta donatorilor sau la vârsta mamei. În schimb, s-a discutat mult 

despre relaţia vârsta femeii – menopauză. Menopauza este un element 

sensibil. Există menopauză precoce care se poate instala la vârsta de 30 

de ani şi atunci se poate face donarea de ovule inseminate  cu sperma 

soţului. De asemenea se poate face şi recoltarea de ovule prin stimularea 

ovariană. 

Un studiu de specialitate, publicat în SUA, arată că s-au aplicat 

proceduri de fertilizare în vitro la un număr de 7.000 de femei în vârstă de 

50 – 65 de ani. Studiul concluzionează că nu se poate stabili o limită de 

vârstă la femei pentru aplicarea acestei proceduri. 

Cazul doamnei prof.Adriana Iliescu, în vârstă de 67 de ani, este un 

caz de excepţie care s-a soluţionat printr-o procedură de excepţie. 

Din considerente de ordin social ar trebui stabilită o limită de 

vârstă a femeii dar nu se poate pronunţa în acest sens, deoarece nu există 

o regulă şi este direct implicat în această cauză. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

arată că toate aspectele care fac obiectul cererii de reexaminare a 

Preşedinţiei României au fost examinate cu toată atenţia de către comisie 

şi au fost soluţionate în sensul  propus de Preşedinţie. 

Referitor la punctul 6 din cererea de reexaminare, privitor la 

confidenţialitate, domnia sa arată că , la elaborarea raportului, comisia a 

ţinut seama de propunerea înaintată. 

Soluţia propusă de Ministerul Sănătăţii, arată domnia sa , îmbină 

principiul confidenţialităţii cu o posibilitate de monitorizare. Astfel, la 

alin.(3) al art.19 s-a propus următoarea reformulare : 
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„(3) Actul donării este gratuit, iar identitatea donatorului 

confidenţială. La eliberarea actului de identitate, organul abilitat de lege 

cu emiterea actului de identitate va avea obligaţia să informeze copilul cu 

privire la identitatea sa biologică în baza declaraţiei autentice.” 

În unele ţări precum Franţa şi Anglia anonimatul este ferm iar în 

SUA prevederile diferă de la stat la stat. 

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

acordă cuvântul domnului prof.dr.Ion Munteanu. 

Domnul prof.dr.Ion Munteanu arată că doreşte să înceapă 

prezentarea de la unele consideraţii de ordin demografic specifice 

României. Domnia sa atrage atenţia asupra faptului că sporul natural al 

populaţiei este negativ şi rata migraţiei este în continuă creştere. În aceste 

condiţii populaţia României va ajunge în anul 2050 la 16 milioane de 

locuitori.  Acesta ar fi unul din motivele pentru care ar trebuie încurajată 

reproducerea umană asistată medical.  Condiţiile prin care se poate face 

recoltarea de ovule şi destinaţia embrionilor care nu vor fi utilizaţi se 

poate soluţiona şi prin norme emise de către Ministerul Sănătăţii . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că obiectul supus discuţiei îl reprezintă numai punctele 

cuprinse în cererea de reexaminare a Preşedinţiei României. Pentru 

îmbunătăţirea prevederilor prezentei legi se poate iniţia o propunere 

legislativă. 

Problema egalităţii de şanse privind accesul la tehnicile de 

reproducere asistate medical şi cea a confidenţialităţii sunt rezolvate. 

Dl.prof.dr.Bogdan Marinescu solicită cuvântul şi arată că, în 

perioada 1965 – 1989, România a suferit un experiment nefast, care a 

generat o întreagă cohortă de femei sterile. Asigurările sociale de sănătate 

ar trebui să sprijine financiar cuplurile tinere, în proporţie de 50 – 80 %, 

ca acestea să poată avea copii. De exemplu, în SUA, femeile în vârstă de 
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până la 40 de ani beneficiază de internări şi 3 proceduri de fertilizare prin 

ovulele care sunt plătite din asigurările de sănătate. După această vârstă 

femeile beneficiare plătesc, integral, costul acestor proceduri dacă 

folosesc ovulele proprii, iar dacă folosesc ovule donate se trece la un 

anumit număr de încercări. 

În Israel, funcţionează un număr de 24 de centre de fertilizare în 

vitro, iar statul suportă integral costul acestor proceduri. 

În România, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu acoperă 

costul acestor proceduri şi medicaţia necesară. Din asigurări se acoperă 

doar costul analizelor şi a bilanţului medical. Domnia sa propune ca 

medicamentaţia să fie acoperită integral de la asigurări de sănătate, iar 

procedurile parţial pe baza stabilirii unui „numerus clausus”. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că aceste propuneri vor face obiectul noii legi a asigurărilor 

sociale de sănătate. Domnia sa acordă cuvântul, în continuare, domnului 

prof.dr.Virgiliu Ancăr. 

Dl.prof.dr.Virgiliu Ancăr începe prin a reaminti celor prezenţi că a 

existat un program al Ministerului Sănătăţii privind implementarea 

tehnicilor de reproducere umană asistată medical. 

Domnia sa este de acord cu plata acestor proceduri din asigurările 

sociale de sănătate numai după ce se va stabili vârsta biologică şi limita 

de vârstă a femeii care poate avea acces la aceste proceduri. 

În perioada 1967 – 1990 s-a înregistrat un număr de peste 22.000 

histerectomii. Avortul empiric şi avortul septic au distrus generaţii întregi 

de femei. De asemenea a crescut infertilitatea, în special infertilitatea 

masculină. Faţă de aceste femei trebuie să se încerce proceduri 

excepţionale care  să fie decontate integral din fondul de asigurări de 

sănătate. Şansele de recuperare asistată sunt de 28 – 32 %. Există cupluri 

care şi-au vândut casele ca să poată avea copii, menţionează domnia sa . 
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La art.11 lit.d) din lege, arată domnia sa , bărbatul şi femeia care  

recurg la astfel de tehnici de reproducere trebuie să fie căsătoriţi sau să 

probeze o viaţă comună de cel puţin 2 ani. Ori, în cadrul primăriilor 

există o comisie care poate evalua dacă cuplurile îndeplinesc aceste 

condiţii. 

Dl.prof.dr.Bogdan Marinescu intervine şi subliniază că 

îndeplinirea acestei condiţii este soluţionată legislativ. În ceea ce priveşte 

infertilitatea masculină , din 10 recoltări de la donatori se reţin numai 2 – 

3. Rezultă că rata din infertilitate  masculină este deosebit de ridicată. 

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

acordă cuvântul domnului prof.dr.Decebal Hudiţă. 

Domnia sa arată că nu are probleme în ceea ce priveşte 

modificarea textelor prezentate în raportul comisiei. 

Referitor la confidenţialitate, domnia sa atrage atenţia asupra 

faptului că, atunci când copilul va cere informaţii  privind identitatea 

părinţilor, se vor crea consecinţe juridice imprevizibile. Situaţia 

economică a cuplurilor, la un moment dat, poate crea situaţii dramatice 

pentru moştenitori . De asemenea, au existat situaţii în care unele cupluri 

au înfiat copii şi, mai apoi, au avut copii proprii. Practic, aceştia sunt 

discriminaţi. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

reaminteşte celor prezenţi că vechea Preşedinţie a avut obiecţii privind 

textul art.19 alin.(3) privind confidenţialitatea. În opinia Preşedinţiei, 

confidenţialitatea identităţii donatorilor de gameţi, inclusiv faţă de copil, 

ar crea posibilitatea unor incesturi viitoare, cu efecte dramatice asupra 

copiilor rezultaţi din astfel de legături. După cum rezultă din statisticile 

privind consangvinitatea prin incest , asemenea situaţii sunt extrem de 

rare, având o probabilitate de 1/1 milion. 
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Personal, domnia sa se pronunţă pentru păstrarea 

confidenţialităţii. Legea a fost retrimisă de 2 ori la comisie deoarece aşa 

s-a dorit. Acum, legea a fost retrasă de pe ordinea de zi a Plenului pentru 

a afla punctul de vedere al noilor colegi, precum şi al Ministerului 

Sănătăţii . Punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii reprezintă o soluţie 

de echilibru şi comisia urmează să decidă prin vot asupra soluţiei ca va fi 

adoptată. 

În continuare, solicită cuvântul dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan . 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan circumscrie, în sensul audierii, asupra a 

două probleme : confidenţialitatea şi vârsta. 

Discuţia privind confidenţialitatea a plecat de la riscul de incest. 

Varianta propusă de către Ministerul Sănătăţii ridică o altă 

problemă. În timpul donării fiola este inscripţionată cu parametrii clari. 

Din momentul procedurii propriu-zise este practic imposibil să se 

păstreze confidenţialitatea donatorului, precum şi evidenţa acestor date. 

În timpul procesului de manipulare a acestor fiole se pot produce  greşeli 

şi riscul incestului persistă. 

În ceea ce priveşte stabilirea vârstei biologice, problema este 

aceea a stabilirii limitei de vârstă biologică la care se poate procrea. 

La lit.b) a art.11 din lege, menţionează domnia sa, se prevede cu 

claritate că bărbatul şi femeia care recurg la reproducerea umană asistată 

medical trebuie să aibă vârsta biologică necesară pentru a procrea. De 

asemenea, la art.15, alin.(2) lit.c) se prevede ca tehnicile de reproducere 

umană asistată medical sunt interzise la cazurile de infertilitate datorate 

vârstei. 

În opinia domniei sale, aceste precizări sunt suficiente. 

Dl.prof.dr.Decebal Hudiţă solicită cuvântul şi precizează că vârsta 

este limitată de posibilitatea organismului de a se adapta. Legea nu 

trebuie să devină o barieră, ci să stabilească nişte limite. Astfel de limite 
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biologice pot fi impuse, astfel ca produsul de concepţie să se dezvolte în 

parametrii normali. 

În experienţa obstetrică s-au înregistrat situaţii în care persoane 

care sufereau de afecţiuni congenitale ( rinichi polichistic ) au făcut copii. 

În astfel de situaţii majoritatea copiilor rezultaţi sunt abandonaţi fiind cu 

malformaţii . 

În opinia domniei sale vârsta a fost pusă înaintea performanţei 

medicale, accentuându-se aspectul etic. 

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

acordă cuvântul domnului prof.dr.Liviu Cocora. 

Dl.prof.dr.Liviu Cocora face referire la textul din lege din care 

comisia a eliminat teza în care „consilierea nu trebuie să creeze o barieră 

pentru serviciul medical, ci trebuie să fie voluntară”. În consecinţă 

consilierea este obligatorie şi, conform definiţiei, este aprofundată despre 

sentimentele şi grijile pacientului aflat într-o situaţie de criză, incluzând 

explorarea sentimentelor sale, clarificarea valorilor, ajutor în luarea 

deciziei, alegea unei proceduri medicale, pregătirea pentru procedură prin 

reducerea nivelului de anxietate. Problema care se ridică este cine poate 

face această consiliere, psihologul sau medicul ginecolog ? De exemplu, 

o femeie, care locuieşte într-o comună, merge într-un oraş mic învecinat 

pentru a proceda la întrerupere de sarcină. În acest oraş nu există 

psiholog, iar medicul o trimite la psiholog pentru consiliere. Astfel, 

pacienta pierde foarte mult timp. În astfel de situaţii, consilierea ar trebui 

efectuată de către medicul curant. 

În acest sens, domnia sa propune reformularea lit.k) a art.3 după 

cum urmează: 

„k) prin consiliere se înţelege discuţia aprofundată, purtată de 

medicul curant sau psiholog, despre sentimentele (...) „ 
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Dl.prof.dr.Bogdan Marinescu intervine şi adaugă că, în condiţiile 

în care perioada de reflecţie este de 7 zile, propunerea este corectă. 

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

acordă cuvântul domnului prof.dr.Vasile Astărăstoae. 

În opinia domniei sale, o astfel de lege ar fi trebuit să beneficieze 

de un aviz bioetic, deoarece aceasta are impact asupra comportamentului 

şi tipului de cultură al persoanei. 

În toate ţările europene, arată domnia sa , se păstrează strict 

confidenţialitatea. Din punct de vedere statistic pericolul incestului este 

minim. Incestul este o definiţie juridică şi nu una biologică. Pentru 

producerea incestului prin reproducerea umană asistată medical este 

necesară o lungă perioadă de consangvinitate. Acum se acceptă căsătoria 

între veri primari. 

În ceea ce priveşte accesul la aceste proceduri, în toată Europa se 

procedează la reproducere umană asistată medical pentru cuplurile 

heterosexuale. Persoanele singure nu au acces la aceste proceduri, fiind 

vorba de interesul copilului. 

Legea nu prevede o limită de vârstă pentru donatori şi limită de 

vârstă pentru fertilizare, nu spune nimic despre soarta donatorilor ( cât 

donează ) şi nici despre modalitatea prin care pot fi acceptaţi. Deoarece 

prezenta lege nu este o lege tehnică, aceasta ar fi trebuit să fie supusă 

dezbaterii societăţii civile, aşa cum se prevede şi în Legea nr.17/2001. 

Domnia sa se pronunţă pentru confidenţialitatea absolută, accesul 

numai pentru cuplurile heterosexuale, stabilirea unor limite de vârstă şi 

supunerea legii spre dezbatere publică. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă 

cuvântul în continuare domnului dep.dr.Paveliu Sorin . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă dacă există o vârstă limită care ar 

trebui prevăzută. Având în vedere procedura de reexaminare, legea nu 
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poate fi modificată în acest aspect dar se poate cere, ulterior, modificarea 

unor texte. 

De asemenea, domnia sa doreşte să cunoască cum se poate face o 

donare de ovocite către femei deoarece, în ultima perioadă de timp, se 

ridică problema unor abuzuri ( vânzare). 

Domnia sa propune ca la art.19 din lege să se introducă un nou 

text ca alin.(7) cu următorul cuprins: 

„(7) Donatorii vor fi înscrişi în registrul unic al donatorilor de 

gameţi pentru fertilizarea în vitro. Medicul are obligaţia de a menţiona în 

actele medico-legale suficiente elemente care să poată permite 

identificarea donatorului atunci când este cazul, în conformitate cu 

prevederile prezentei legi, sau în urma unei sentinţe definitive 

judecătoreşti.” 

Referindu-se la propunerea dl.dep.dr.Paveliu Sorin , 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că, la art.35 

din lege se înfiinţează Comisia pentru supravegherea reproducerii umane 

asistate medical, a cărei competenţe se stabilesc prin ordin al ministrului 

sănătăţii. 

Dl.prof.dr.Virgiliu Ancăr solicită cuvântul pentru a răspunde 

domnului dep.dr.Paveliu Sorin . 

Dacă ar trebui menţionată o limită de vârstă , arată domnia sa , ar 

trebui să se ţină seama de principiile privind nediscriminarea şi interesele 

primare ale copilului, enunţate în Convenţia Naţiunilor Unite pentru 

Drepturile Copilului. De asemenea, trebuie să se ţină seama de faptul că , 

până la vârsta de minimum 14 ani , copilul merge la şcoală,  prezenţa 

mamei fiind necesară şi că speranţa de viaţă la femei este de 72 de ani. 

Biologia  nu este matematică, subliniază domnia sa , deci nu se poate 

stabili o limită biologică de vârstă pentru că aceasta diferă de la organism 

la organism. 

 12



O femeie poate fi stimulată hormonal astfel încât, într-un ciclu, se 

pot obţine mai multe ovule. Pregătirea costă aproximativ 110 milioane 

lei. În momentul în care se declanşează ovulaţia se culege lichidul 

folicular şi se urmează un proces de spălare şi conservare a ovulelor. 

Aceste ovule se inseminează cu sperma soţului, la donare. Concluzia este 

că, deşi este costisitoare, fără pregătire nu se poate obţine un donor. 

Dl.prof.dr.Bogdan Marinescu solicită cuvântul şi menţionează că 

există practic două situaţii. 

În prima, după hiperstimularea provocată, se cuplează două femei, 

una cedează ovulul şi cealaltă îl primeşte. 

A doua, atunci când femeia care doreşte copil vine cu donatoare , 

de regulă fiind rude. 

În ambele situaţii nu se apelează la donatori plătiţi. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

precizează că legea prevede cu claritate că actul donării este gratuit. 

Cazurile prezentate de mass-media sunt rodul unui vid legislativ. 

În continuare, solicită cuvântul dl.dep.dr.Diaconescu Renică . 

Domnia sa se pronunţă cu fermitate pentru confidenţialitatea 

totală. Actuala legislaţie nu este pregătită pentru varianta lipsei de 

confidenţialitate. În ceea ce priveşte finanţarea  procedurilor de 

reproducere umană asistată medical, un stat care se respectă ar trebui să 

finanţeze integral aceste proceduri până la împlinirea vârstei de 40 de ani. 

Creşterea numărului populaţiei este o problemă de stat, iar Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să dispună de fondurile 

necesare acoperirii unor astfel de cheltuieli. De asemenea, este necesar să 

se stabilească un „numerus clausus” şi să se nominalizeze clinicile de 

fertilizare care vor fi finanţate de către Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate . 
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Dl.dep.dr.Buşoi Cristian doreşte să cunoască ce se întâmplă cu 

mamele singure care nu îşi pot permite, din punct de vedere financiar, să 

apeleze la aceste proceduri ? Desigur, societatea nu este pregătită pentru 

această lege ( proceduri) şi se va ridica cu siguranţă şi problema accesului 

cuplurilor de homosexuali la aceste proceduri. Va urma o dezbatere 

publică. 

Domnia sa mai întreabă în ce condiţii se pot face, în România, 

experienţe pe embrioni. 

Referindu-se la experienţele pe embrioni umani, 

dl.prof.dr.Virgiliu Ancăr subliniază că, în prezent, astfel de experienţe în 

România nu se fac. Embrionii în surplus obţinuţi pentru donare se distrug 

în faţa cuplului. 

În continuare, dl.dep.dr.Nechita Aurel întreabă pe distinşii invitaţi 

dacă se consideră că este necesară o limită de vârstă pentru donatori. În 

opinia domniei sale, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ar trebui să 

susţină financiar, cel puţin 50 % din valoarea acestor proceduri pentru 

tinerele cupluri. 

Vârsta biologică limită pentru donare,  precizează 

dl.prof.dr.Bogdan Marinescu, este de aproximativ 40 de ani pentru femei 

şi 50 de ani pentru bărbaţi. Au existat cazuri în care bolnavi de cancer 

testicular au solicitat conservarea spermei. 

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

acordă cuvântul dl.dep.dr.Luchian Ion . 

Creşterea demografică a populaţiei reprezintă o politică de stat. 

Sterilitatea nu este o boală şi de aceea tratamentul nu ar trebui finanţat de 

către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . Cheltuielile pentru 

tratamentul fertilităţii şi procedurile de reproducere umană asistată ar 

trebui suportate din bugetul de stat. Domnia sa doreşte să cunoască ce se 

întâmplă în cazul sarcinii multiple, ştiut fiind faptul că doar un singur 
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ovul este injectat. Există riscul ca unul dintre copii să fie malformat. 

Există donare strict comercială ? 

Dl.prof.dr.Bogdan Marinescu precizează că la femeile mai tinere 

se injectează 2 – 3 ovule , iar  la femeile mai în vârstă 4 – 5 ovule. În 

acest mod creşte şansa de fertilizare. 

Pentru a evita naşterea unor copii cu malformaţii congenitale se 

apelează la analiza embrionară. Legea nu permite fertilizarea cuplurilor, 

cu gameţii proprii, atunci când se depistează boli genetice. 

Donarea strict comercială este interzisă ca şi în cazul 

transplantului de celule şi organe. 

Dl.prof.dr.Vasile Astărăstoae solicită cuvântul , în continuare, şi 

arată că nu s-a discutat despre soarta embrionilor supranumerali. 

Legislaţiile europene stabilesc acest lucru. De asemenea, nu s-a pomenit 

nimic despre reducţia embrionară care, de fapt, este un avort. Este un 

aspect de etică. Au fost dezbătute numai probleme de ordin tehnic nu şi 

cele de ordin moral şi nu a avut loc o dezbatere publică. Legislaţia 

permisivă încurajează traficul. 

Femeia singură nu trebuie să aibă acces la aceste proceduri, 

menţionează domnia sa . Interesul copilului este să fie creat pentru 

societate. După vârsta de 50 de ani, o femeie nu mai are aceeaşi 

disponibilitate de a creşte un copil. În legislaţia europeană, accesul la 

aceste proceduri al femeilor de peste 45 de ani, este cu totul o excepţie. În 

Europa, toate clinicile de fertilizare sunt obligate să-şi prezinte 

rezultatele. 

În continuare dl.prof.dr.Liviu Cocora solicită cuvântul. 

Domnia sa se pronunţă pentru confidenţialitate totală. Excepţiile 

de la această regulă pot veni numai din partea cuplului. 

Referitor la vârsta biologică, limita pentru a procrea prevăzută la 

art.11 lit.b) , domnia sa propune 40 – 45 de ani pentru femei şi 50 de ani 
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pentru bărbaţi. Astfel de reglementări există în aproape toate ţările 

europene. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă 

cuvântul dl.prof.dr.Ion Munteanu. 

Domnia sa ţine să precizeze că, în decursul vârstei fertile, o 

femeie produce aproximativ 400 de ovule. Vârsta bărbatului nu are nici o 

relevanţă. 

Problema acestor proceduri a devenit o politică de stat şi Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să le finanţeze. O condiţie 

esenţială este aceea ca aceste proceduri să se aplice numai în anumite 

centre de fertilizare care să fie dotate la standarde europene. 

În continuare, dl.prof.dr.Virgiliu Ancăr solicită cuvântul şi se 

pronunţă pentru confidenţialitatea totală. Atunci când cuplul apelează la 

inseminarea artificială există acordul ambilor parteneri. Problema este 

numai atunci când copilul, aflat la maturitate, descoperă cine sunt părinţii 

săi naturali. 

Ar fi foarte bine dacă măcar medicamentaţia ar fi finanţată de la 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , subliniază în continuare 

dl.prof.dr.Virgiliu Ancăr. Sterilitatea nu este o boală, este o stare, dar 

trebuie tratată cu multă atenţie. Opţiunea, în situaţia existenţei a mai mulţi 

embrioni, nu este nicăieri reglementată. În mod uzual se selectează 

embrionul cel mai accesibil la avort. 

Dl.prof.dr.Bogdan Marinescu intervine şi întreabă ce s-ar fi 

întâmplat, de exemplu, dacă s-ar fi aflat că Bill Gates, în tinereţe, ar fi 

donat spermă ? 

La procedeele de reproducere umană asistată medical se trece 

numai după ce s-au epuizat toate celelalte metode. Nu există nici un 

criteriu de selecţionare a embrionilor decât riscul de malformaţie 

congenitală, situaţie în care acel embrion se avortează. 

 16



În continuare solicită cuvântul dl.dep.dr.Luchian Ion  care se 

pronunţă pentru confidenţialitate totală. 

Domnia sa arată că ar trebui  ca aceste proceduri să fie finanţate 

de la bugetul de stat. Actualmente, mamele sunt susţinute în serviciile de 

obstetrică-ginecologie cu banii de la asigurări. Medicamentaţia ar trebui 

să fie plătită tot de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . 

De asemenea, dl.dep.dr.Diaconescu Renică se pronunţă pentru 

confidenţialitatea totală. Lipsa confidenţialităţii ar genera mari disensiuni 

în cadrul cuplului. Pentru  susţinerea acestor proceduri este necesară 

finanţarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , mai arată domnia 

sa. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu doreşte să cunoască dacă există un sistem 

de acreditare a centrelor de fertilizare şi care este numărul de internări. 

Dl.prof.dr.Bogdan Marinescu solicită cuvântul şi informează că, în 

prezent, există un sistem de acreditare al centrelor de fertilizare. În ceea 

ce priveşte numărul de internări, la Spitalul clinic de obstetrică-

ginecologie „Panait Sârbu” acesta este de aproximativ 250. La Cluj, 

numărul de internări  este de 50 – 60. Procedura, ca atare şi 

medicamentaţia de stimulare este plătită de pacient. 

Dl.prof.dr.Virgiliu Ancăr menţionează că, în clinica de obstetrică-

ginecologie „Medsana” sunt tratate, anual, un număr de 260 de paciente 

infertile . 

În finalul acestor audieri, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei mulţumeşte invitaţilor prezenţi pentru preţioasele puncte de 

vedere exprimate. Aceste puncte de vedere au ajutat la clarificarea tuturor 

aspectelor care fac obiectul cererii de reexaminare a legii. 

Domnia sa subliniază că toţi invitaţii prezenţi s-au pronunţat, cu 

claritate, pentru confidenţialitatea totală. 
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Mai există unele probleme legate de normele de aplicare a legii şi 

cu funcţionarea autorităţilor implicate în aplicarea prezentei legi. 

Toate aceste probleme vor fi soluţionate în urma dezbaterii 

punctelor din cererea de reexaminare şi a raportului comisiei. 

În continuare, comisia trece la dezbaterea punctelor din cererea de 

reexaminare, precum şi a raportului comisiei. 

Referitor la confidenţialitate, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei subliniază că punctul de vedere al vechii comisii a 

fost pentru confidenţialitate totală. Ministerul Sănătăţii propune o soluţie 

de mijloc care îmbină confidenţialitatea cu o posibilitate de monitorizare 

ulterioară. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită cuvântul şi arată că s-au făcut  

multe abuzuri şi în situaţia în care donatorii vor fi înscrişi în Registrul 

unic al donatorilor de gameţi, nu mai pot deveni donatori de profesie, 

pentru bani. Acel registru trebuie să aibă un regim special. Unele 

persoane nici nu ştiu că sunt donatori. 

Domnia sa propune introducerea unui nou text, ca alin.(7) al art.19, 

cu următorul cuprins: 

„(7) Donatorii vor fi înscrişi în registrul unic al donatorilor de 

gameţi pentru fertilizarea în vitro. Medicul are obligaţia de a menţiona în 

actele medico-legale suficiente elemente care să poată permite 

identificarea donatorului atunci când este cazul, în conformitate cu 

prevederile prezentei legi, sau în urma unei sentinţe definitive 

judecătoreşti.” 

Dl.dep.dr.Luchian Ion subliniază că, atunci când există 

confidenţialitate totală, donatorul nu mai trebuie identificat. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

arată că, în registru, sunt înscrişi numai donatorii şi nu persoana căreia i 

s-a donat. Dacă unul dintre donatori prezintă malformaţii genetice? Cum 
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va fi depistat donatorul dacă nu este înscris în registru ? Identitatea 

primitorului rămâne confidenţială. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan solicită cuvântul şi subliniază că 

prevederile de la art.19 alin.(2) şi (3) din lege sunt clare şi suficiente. 

„(2) Criteriile medicale de selecţie a donatorului privind calitatea 

şi cantitatea de spermatozoizi, starea de sănătate fizică şi mintală a 

donatorului, care poate influenţa bagajul genetic al copilului, sunt 

aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi sunt identice pentru toate 

clinicile care practică inseminarea artificială. 

(3) Actul donării este gratuit, iar identitatea donatorului este 

confidenţială.” 

Legea este un cadru general pentru exercitarea unor principii, 

arată domnia sa . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin intervine şi precizează că, dacă legea 

stabileşte că donatorul este anonim nici o normă sub lege nu va permite 

ulterior identificarea sa. Există situaţii speciale când donatorul trebuie 

cunoscut. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că, 

în conformitate cu legea, actul donării este gratuit. Identitatea donatorului 

poate fi dezvăluită pe baza criteriilor stabilite de autorităţi. Ar trebui să 

existe o cale pentru rezolvarea unor situaţii speciale. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan solicită cuvântul şi menţionează că 

propunerea Ministerului Sănătăţii se află în afara punctelor din cererea de 

reexaminare. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că, personal, este pentru confidenţialitatea totală. Vechea 

Preşedinţie  a motivat reexaminarea acestor prevederi pentru a se elimina 

riscul de incest. Dar consangvinitatea prin incest apare doar după un 

număr de generaţii. Deoarece nu poate fi vorba de consangvinitate  este 
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permisă căsătoria între veri primari. Şi atunci când s-a discutat despre 

adopţia internaţională au apărut astfel de probleme. 

În cazul mamei surogat confidenţialitatea este absolută, mai 

precizează domnia sa . 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan solicită cuvântul şi afirmă că, în 

momentul de faţă, iniţiatorii legii sunt pentru confidenţialitatea totală. 

Pentru a se soluţiona problemele care pot apărea, în timp, se poate iniţia o 

nouă lege sau modifica pe actuala. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită cuvântul şi arată că, deşi doreşte 

confidenţialitatea, o pârghie de control este absolut necesară. Ce se 

întâmplă în situaţia în care o femeie solicită spermă de la un bărbat alb şi 

are un copil negru ?  dacă donatorul este înregistrat poate merge în faţa 

justiţiei să dea medicul în judecată. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

menţionează că şi  în situaţia în care donatorul este cunoscut se pot 

încurca eprubetele. Efectele sunt aceleaşi. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion solicită cuvântul şi arată că problemele cele 

mai grave sunt generate de lipsa confidenţialităţii. De exemplu, un tânăr 

în vârstă de 18 ani află identitatea tatălui biologic şi, aşa cum este firesc, 

îi cere să îl susţină material. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică intervine şi completează că fiul îşi 

va da în judecată tatăl biologic. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune 

comisiei să se meargă pe varianta confidenţialităţii absolute. Lipsa  

confidenţialităţii creează, după cum se poate vedea, probleme deosebit de 

grave. Pentru cazurile extreme , organele abilitate ale statului pot să 

intervină. Chiar şi în situaţia donatorului cunoscut se pot întâmpla greşeli, 

conchide domnia sa . 
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În urma votului, amendamentul de la art.19 alin.(7) al domnului 

dep.dr.Paveliu Sorin  este respins cu 9 voturi împotrivă, 2 voturi pentru    

( dl.dep.dr.Paveliu Sorin şi dl.dep.dr.Buşoi Cristian ) şi nici o abţinere. 

Supus la vot, amendamentul domnului dep.dr.Paveliu Sorin de la 

art.19 alin.(3) este respins în unanimitate . 

Referitor la alin.(1) al art.19 dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan propune 

eliminarea textului deoarece este lipsit de obiect. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, eliminarea alin.(1) al art.19. 

La art.22 alin.(1), dl.dep.dr.Paveliu Sorin a propus înlocuirea 

sintagmei „Înainte de începerea procedurilor de reproducere umană 

asistată medical” cu „După confirmarea sarcinii...” 

În opinia domnului dep.dr.Paveliu Sorin varianta comisiei este 

mai bună deoarece actul este tardiv şi cuplul se poate răzgândi. 

De asemenea, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

se pronunţă pentru varianta comisiei care este în concordanţă cu pct.4 din 

cererea de reexaminare înaintată de Preşedinţia României. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, respingerea amendamentului 

domnului dep.dr.Paveliu Sorin de la art.22. 

La art.32 dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune completarea textului cu 

două noi alineate , alin.(2) şi (3), care să sancţioneze faptele prevăzute la 

art.14. Astfel: 

„(2) Faptele prevăzute la art.14 constituie contravenţii şi se 

sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 milioane lei şi 300 milioane 

lei. Manipulările genetice pe embrioni şi comerţul cu embrioni constituie 

infracţiuni şi se pedepsesc cu amendă penală cuprinsă între 100 milioane 

lei şi 300 milioane lei. 

(3) Dacă fapta prevăzută la alin.(2) privind comerţul cu embrioni 

este săvârşită de personalul medical amenda penală este cuprinsă între 

200 milioane lei şi 400 milioane lei. 
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Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament. 

De asemenea, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a 

propus completarea lit.k) a art.3, după cum urmează: 

„k) prin consiliere se înţelege discuţia aprofundată (...) ; 

consilierea este obligatorie şi se efectuează de către psiholog, medicul 

curant sau medicul de familie;” 

Acest amendament are în vedere asigurarea accesibilităţii 

pacienţilor la serviciile medicale de consiliere, fapt relevat şi în urma 

audierilor care au avut loc. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament. 

 

La punctul doi al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere şi avizare, 

în procedură de urgenţă, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.129/2004 pentru modificarea  Legii 

nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale ( PLX 13/2005). 

Aşa după cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei proiectul de lege cuprinde modificări ale prevederilor referitoare 

la reabilitarea medicală, în special cele legate de decontarea acestor 

servicii prin contractul cadru privind  condiţiile acordării asistenţei 

medicale pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate. 

De asemenea, proiectul de lege reglementează situaţia unor 

categorii de persoane exceptate de la prevederile Legii nr.346/2002, 

precum şi cele privind atribuţiile Casei Naţionale de Pensii şi Asigurări 

de Sănătate, ale  Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale 

personalului tehnic din cadrul Casei Naţionale de Pensii şi Asigurări de 

Sănătate în vederea îndeplinirii obiectivelor activităţii de prevenire. 

La art.I, pct.1 – 7 , comisia nu a avut observaţii. 
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La art.I, pct.8 dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune  ca textul art.27 să 

rămână în forma existentă în Legea nr.346/2002 deoarece suma de 3 % 

pentru administrarea fondului este exagerată în condiţiile în care intervine 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

În consecinţă, pct.8 din proiectul de lege se elimină. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament. 

La art. I punctul 9 dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca textul 

alin.(2) al art.28 să rămână în forma existentă în Legea nr.346/2002 

deoarece costurile incumbate de accidente sunt mai mari decât tarifele 

practicate de unităţile sanitare în relaţiile cu Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate . 

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament. 

Asupra pct.10 – 14 nu au fost formulate intervenţii. 

La art.I, pct.15, dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune reformularea 

alin.(2) al art.62 după cum urmează: 

„(2) Activităţile de prevenire se realizează prin intermediul unei 

persoane juridice abilitate să exercite servicii externe de prevenire a 

accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.” 

De asemenea, domnia sa propune eliminarea alin.(3) al aceluiaşi 

articol. 

Dacă activitatea de prevenţie este exercitată necorespunzător,  

CNPAS nu se poate întoarce împotriva  sa în vederea recuperării 

prejudiciului CNPAS nu poate fi şi asigurator şi prestator în acelaşi timp. 

Comisia a aprobat, în unanimitate , aceste amendamente. 

La art.I, pct.16, dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune reformularea 

preambulului art.63 după cum urmează: 

 „Art.63. – Personalul tehnic - , care desfăşoară activităţi de 

prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi 
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personalul medical specializat în medicina muncii au următoarele 

atribuţii:” 

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament. 

În urma dezbaterilor, comisia a votat, în unanimitate, avizarea  

favorabilă a proiectului de lege, cu  amendamentele prezentate. 

  

La punctul 3 comisia a procedat la studierea rapoartelor comisiei 

retrase din Plenul Camerei Deputaţilor pentru a fi rediscutate în comisie : 

raportul nr.28/443/10 noiembrie 2004 asupra proiectului de Lege privind  

organizarea activităţii de transfuzie sanquină în România, donarea de 

sânge şi componente sanquine de origine umană, precum şi asigurarea 

calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizărilor terapeutice (PLX 

674/2004) şi raportul nr.28/441/10 noiembrie 2004 asupra propunerii 

legislative privind Legea asistenţei medicale de urgenţă  (PLX 671/2004), 

precum şi raportul Curţii de Conturi a României . 

În încheierea lucrărilor s-a adoptat ordinea de zi pentru următoarea 

şedinţă de comisie: 

1. Audieri asupra Raportului Curţii de Conturi a României 

privind modul în care a fost finanţat sistemul sanitar. 

2. Audieri privind sistemul actual de achiziţii publice 

electronice în sectorul „dializă renală”. 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM    
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