
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru Sănătate şi Familie             Nr. 28/14 /11 februarie  2005 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 8, 9 şi 10.02.2005 

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 8.02.20025 între orele 14,00 – 18,00, în ziua de 9.02.2005 între 

orele 9,00-16,30 şi în ziua de 10.02.2005 între orele 9,00 – 12,00 având 

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. 

 

La lucrările comisiei au participat ca  invitaţi: 

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

Parlamentul, Ministerul Sănătăţii ; 

Administrator
Original



- 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; 

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

din România . 

 

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

preşedintele comisiei care mulţumeşte personalităţilor medicale din  

domeniul obstetricii-ginecologiei pentru participarea la audieri. 

Domnia sa  subliniază că Legea privind sănătatea reproducerii şi 

reproducerea umană asistată medical ( PL 217/2003/2004) a fost 

elaborată  în strânsă colaborare cu specialiştii în domeniu. 

La punctul 1 al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere Legea 

privind sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată ( PL 

nr.217/2003/2004), retrimisă la comisie la cererea Preşedinţiei României. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, în 

temeiul art.77 alin.(2) din Constituţia României şi al art.125 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, Preşedintele României a înaintat 

Camerei Deputaţilor cererea de reexaminare a unor dispoziţii cuprinse în 

Legea privind sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată 

medical. 
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Comisia pentru sănătate şi familie a examinat atât respectivele 

dispoziţii şi motive care au stat la baza cererii de reexaminare, cât şi 

avizul  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi a întocmit raportul 

de înlocuire nr.  28/452/15 noiembrie 2004 pe care l-a înaintat Plenului 

Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare. 

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  ( care a fost înaintat comisiei în ziua de 

9.02.2005)  şi pentru a fi rediscutat în comisie, ca urmare a semnalării 

unor cazuri privind atât vânzarea de ovule cât şi fertilizarea în vitro a unei 

femei în vârstă de 67 de ani. 

Aceste audieri şi dezbateri au fost necesare pentru a rezolva 

punctele 6 şi 9 din cererea de reexaminare înaintată de Preşedinţia 

României, care se referă la confidenţialitatea identităţii donatorilor de 

gameţi , respectiv la consilierea femeii gravide şi unele sancţiuni privind 

nerespectarea legii. De asemenea s-a pus în discuţie limita maximă de 

vârstă până la care pot fi permise tehnicile de reproducere umană asistată 

medical. Pentru alte propuneri care nu fac obiectul cererii de reexaminare 

prezenta lege poate fi oricând modificată şi completată prin promovarea 

unei iniţiative legislative. 

În urma audierilor şi a dezbaterilor ce au urmat s-au  desprins 

următoarele aspecte principale: 

- confidenţialitatea identităţii donatorilor de gameţi nu 

reprezintă un aspect neconstituţional, întrucât clauza anonimităţii este 

prevăzută în legislaţia din toate ţările, cu excepţia Angliei care în prezent 

a luat în discuţie acest subiect şi câteva state din SUA; 
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- unanim s-a apreciat că nerespectarea confidenţialităţii 

donatorilor de gameţi, prin informarea copilului asupra părinţilor 

biologici, are efecte juridice imprevizibile atât asupra cuplurilor şi 

părinţilor biologici cât şi asupra copilului. De asemenea nepăstrarea 

confidenţialităţii absolute ar duce la apariţia unor probleme pecuniare 

privind părinţii biologici şi totodată a unor disensiuni în cadrul cuplului; 

- confidenţialitatea identităţii donatorilor de gameţi, inclusiv 

faţă de copil, de regulă, nu poate crea posibilitatea unor incesturi viitoare 

deoarece , aşa cum arată statisticile privind consangvinitatea prin incest,  

asemenea situaţii sunt foarte rare ( 1/1 milion de cazuri),  apărând după 

un număr mare de generaţii; 

- în cazul nepăstrării confidenţialităţii totale numărul 

donatorilor de gameţi ar putea să scadă, fapt semnalat, în prezent, în 

Anglia unde se pune problema reintroducerii acesteia. În consecinţă nu 

este oportună înregistrarea datelor de identitate privind donatorii de 

gameţi într-un Registru unic al donatorilor de gameţi, eventual se poate 

ţine numai o evidenţă a donărilor de la aceeaşi persoană . 

- referitor  la stabilirea limitei maxime până la care este 

permis accesul la procedurile de reproducere umană asistată medical        

( donare de gameţi şi fertilizare) s-au luat în discuţie două posibilităţi. 

Prima , agreată de majoritatea celor prezenţi, se referă la faptul că nu este 

necesară stabilirea unei limite maxime de vârstă pentru fertilizare, 

deoarece legea nu trebuie să funcţioneze ca o barieră; imposibilitatea de a 

avea copii poate avea o multitudine de cauze  ( menopauze precoce, 

climax chirurgical etc.) şi, ca urmare, se apreciază că trebuie să se ţină 

cont numai de produsul de concepţie în sensul ca acestea să fie în 

parametrii biologici normali, lucru care se stabileşte prin o gamă 

complexă de analize. În consecinţă toţi participanţii la discuţii apreciază 
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că nu se poate stabili o limită de vârstă pentru că din punct de vedere 

biologic fiecare organism are particularităţile morfo-fiziologice proprii . 

Cea de-a doua variantă dezbătută se referă la stabilirea unor limite 

de vârstă până la care este permis accesul la proceduri de reproducere 

umană asistată medical în ceea ce priveşte donarea de gameţi. Astfel se 

arată că în literatura de specialitate este inclusă o vârstă biologică pentru 

donatorii de gameţi ( femei 40 – 45 ani , iar bărbaţi 50 de ani ). S-a 

apreciat că peste aceste vârste apar o serie de probleme afective privind 

disponibilitatea de creştere a copilului şi posibilitatea apariţiei de 

malformaţii. 

- în ceea ce priveşte consilierea cuplului şi/sau a femeii 

gravide, participanţii la audieri şi membrii comisiei au considerat că este 

necesar ca aceasta să fie obligatorie . Având în vedere  numărul redus de 

psihologi ar trebui să existe  posibilitatea ca această consiliere să se facă 

şi  de către medicul curant şi medicul de familie ; 

- un alt aspect luat în discuţie face referire la finanţarea 

tehnicilor de reproducere umană asistată medical. În acest sens s-a 

subliniat faptul că, pentru a se obţine un indice crescut de natalitate 

finanţarea ar trebui să fie totală şi să se facă din bugetul de stat şi/sau din 

bugetul asigurărilor sociale de sănătate. În cazul în care acest lucru nu 

este posibil, întrucât cheltuielile privind procedurile de reproducere 

umană asistată medical sunt foarte mari, s-a propus ca cel puţin medicaţia 

să fie suportată de la buget. Acest domeniu fiind unul foarte important 

trebuie să fie tratat ca o politică de stat şi, în consecinţă, este necesar să se 

organizeze centre de specialitate acreditate care să fie dotate la nivel 

european; 

- în ceea ce priveşte sancţionarea nerespectării prevederilor 

prezentei legi , din discuţii,  a reieşit faptul că o serie de activităţi 
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interzise în domeniul reproducerii umane asistate medical nu atrag 

răspunderea contravenţională sau penală. S-a apreciat că, pentru a se evita 

abuzul,  producerea abuzivă de embrioni, donarea ilicită de embrioni, 

amestecul de gameţi , prelevarea de gameţi fără consimţământ trebuie să 

fie considerate contravenţii şi sancţionate cu amenzi , iar manipulările 

genetice cu embrioni şi/sau comerţul de embrioni să se constituie ca 

infracţiuni care se pedepsesc cu amenzi penale. 

Alte probleme ridicate în cadrul audierilor şi dezbaterilor s-au 

referit la aspectele morale şi etice care nu sunt prevăzute în lege şi la 

dezbaterea publică a legii care se apreciază că va avea un impact asupra 

tipului de cultură,  cu repercursiuni în societate. 

De asemenea s-a arătat că legea nu cuprinde prevederi privind atât 

soarta embrionilor care nu sunt folosiţi cât şi soarta donatorilor de gameţi, 

dar care trebuie stabilite prin normele de aplicare  

În urma dezbaterilor, comisia, în urma votului, a hotărât 

următoarele: 

- introducerea în cuprinsul legii a unor prevederi privind 

efectuarea obligatorie a consilierii de către psiholog, medicul curant sau 

medicul de familie ( votat în unanimitate ) ( pct. 9 din cererea de 

reexaminare a Preşedinţiei României ) ; 

- menţinerea  în cuprinsul legii a prevederilor privind 

confidenţialitatea totală a identităţii donatorilor de gameţi ( votat în 

comisie cu 13 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă ) ( pct.6 din cererea de 

reexaminare a Preşedinţiei României ). Amendamentul Ministerului 

Sănătăţii privind informarea copilului asupra părinţilor biologici şi 

amendamentul dl.dep.dr.Paveliu Sorin privind Registrul unic al 

donatorilor de gameţi au fost respinse ( 13 voturi pentru respingere). 
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- păstrarea prevederilor din lege care precizează că, 

reproducerea umană asistată medical se efectuează doar persoanelor 

având vârsta biologică necesară procreării ; 

- introducerea în cuprinsul legii a unor prevederi referitoare la 

sancţiuni privind nerespectarea activităţilor precizate la art.14 din lege     

( pct.9 din cererea de reexaminare a Preşedinţiei României ). Astfel, cu 

excepţia comerţului cu embrioni şi a manipulărilor genetice pe embrioni 

care constituie infracţiune şi se sancţionează cu amendă penală între 100 

milioane lei – 400 milioane lei , celelalte activităţi sunt considerate 

contravenţii şi sunt sancţionate cu amenzi cuprinse între 100 milioane – 

300 milioane lei; 

- normele de aplicare trebuie să cuprindă detalieri asupra 

modului de finanţare din bugetul de stat şi cel al asigurărilor sociale de 

sănătate; referiri asupra modului de păstrare, respectiv de distrugere a 

embrionilor nefolosiţi; asupra donatorilor de gameţi ( vârsta, cum şi de 

câte ori pot dona ). 

Comisia a votat, în unanimitate, Legea privind sănătatea 

reproducerii şi reproducerea umană asistată cu amendamentele aprobate 

şi respinse care vor face obiectul raportului comisiei. 

 

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 
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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. 

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

avizului favorabil asupra proiectului de lege, cu o serie de amendamente 

însuşite de comisie , care vor face obiectul avizului . În principal, aceste 

amendamente se referă la stabilirea  tarifelor pentru serviciile medicale  

care trebuie să se facă între părţile contractante, pe baza prevederilor 

Contractului – cadru ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi la 

efectuarea activităţilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor 

profesionale care nu trebuie să se facă de către serviciile proprii ale 

asiguratorului , ci de alte servicii externe. 

 

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 . 
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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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