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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

              
            Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului 
adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile 
biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 
februarie 2015, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale  şi Comisiei pentru sănătate şi familie, cu adresa nr. PLx. 589/2015 din 21 septembrie 2015. 
            În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
                      VICEPREŞEDINTE                                                                            PREŞEDINTE    

                                                                                                                                                                                              
Tamara Dorina CIOFU                                                                    Conf.dr. Corneliu-Florin BUICU 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU DREPTURILE                                                                      COMISIA PENTRU SĂNĂTATE    
OMULUI, CULTE  ŞI  PROBLEMELE                                                                ŞI FAMILIE 
MINORITĂŢILOR  NAŢIONALE                                                                        
Nr.4c-5/624                                                                                                        Nr. 4c-8/362  

                                                                                                                                Bucureşti,  9 noiembrie 2015 
                                                                                                                                            Nr.  PL.x  589/2015                      
           

                     RAPORT  COMUN 
 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia 
drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de 

organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru  
drepturile  omului, culte  şi  problemele  minorităţilor  naţionale  şi Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate 
adresa nr.PL-x 589/2015 din 21 septembrie 2015, spre dezbatere în fond, cu proiectul de lege pentru ratificarea 
Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă 
de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la 
Strasbourg la 20 februarie 2015, înregistrat cu nr.4c-5/624 din 22 septembrie 2015, respectiv cu nr. 4c-8/336/21 
septembrie 2015. 

 La întocmirea prezentului raport comun cele două Comisii  au  avut în vedere: 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ cu nr.777 din 21.07.2015; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru politică externă, nr.4c-13/55 din 29 septembrie 2015. 
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, potrivit prevederilor art. 92 alin. (8) pct. 1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu  referire  la prevederile art. 75 din Constituţia României, republicată. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană 
pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la 
transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015. România a semnat 
Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei în 4 
aprilie 1997 şi a ratificat-o prin Legea nr.17/2001.  

Protocolul adiţional reglementează aspecte juridice şi bioetice în domeniul transplantului, iar semnarea sa, la 
20 februarie 2015, conduce la promovarea cooperării cu statele membre ale Consiliului Europei pentru prevenirea 
comercializării elementelor corpului uman şi alinierea României la progresele ştiinţelor medicale din spaţiul european. 

Protocolul reprezintă o înţelegere internaţională care, prin obiectul de reglementare, intră sub incidenţa 
prevederilor Legii nr. 590/2003 privind tratatele, urmând a fi supus spre ratificare Parlamentului, în conformitate cu art. 
19 alin (1) lit. a) din Legea 590/2003 privind tratatele. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii   celor 
două Comisii au examinat proiectul de lege sus-menţionat, în şedinţe separate, în data de 29 septembrie 2015.  

La dezbaterea iniţiativei legislative, din totalul de 11 membri ai Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale au fost prezenţi  8 deputaţi.  

La şedinţa Comisiei pentru sănătate şi familie au fost prezenţi  18 deputaţi din totalul de    19  membri. 
În urma examinării  proiectului de lege şi a punctelor de vedere exprimate, membrii celor două Comisii au 

hotărât, cu unanimitate de voturi,  să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea  proiectului de lege pentru 
ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei 
umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, 
semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015, în forma prezentată. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
             
                          VICEPREŞEDINTE,                                                                                PREŞEDINTE, 
                    Tamara Dorina CIOFU                                                                          Conf.dr. Corneliu-Florin BUICU 

 
 

                             SECRETAR,                                                                                             SECRETAR, 
                    Gábor KERESKÉNYI           Conf.dr. Camelia Bogdănici  
                                                                                        
       
                                                                                         
Întocmit: consilier  parlamentar  Onesia Babeş 


