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PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 6 , 7  şi  8.05.2003

La lucrările comisiei  sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent motivat 1

deputat .

Comisia adoptă , în unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. Dezbateri asupra propunerii legislative privind consilierea

obligatorie în cazul întreruperii de sarcină.

2. Dezbateri asupra propunerii legislative privind modificarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind produsele

medicamentoase de uz uman.

3. Alte probleme privind activitatea curentă a comisiei.

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

preşedintele comisiei .

În calitate de iniţiator, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele

comisiei a făcut o succintă prezentare a propunerii legislative privind consilierea

obligatorie în cazul întreruperii de sarcină.

După cum a arătat domnia sa, România este una din ţările cu o rată foarte

mare a avorturilor şi o rată scăzută a naşterilor, motiv pentru care se impune

luarea unor măsuri de protecţie şi consiliere a femeii însărcinate, în vederea

reducerii ratei avorturilor şi a creşterii numărului de naşteri.
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În prezent, statutul legal al avortului care oferă servicii de avort accesibile

influenţează negativ  rata natalităţii şi a morbidităţii materne.

În continuare, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei  arată

că propunerea legislativă privind consilierea obligatorie în cazul întreruperii de

sarcină, prevede consilierea solicitantei de întrerupere de sarcină de către o

persoană competentă.

Ministerul Sănătăţii şi Familiei  în colaborare cu Colegiul Medicilor din

România  are obligaţia de a stabili, prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei ,

categoriile de persoane competente pentru a acorda consilierea care,  implică

asigurarea informaţiilor necesare despre riscurile avortului, sursele de suport

pentru mamele căsătorite sau necăsătorite şi posibilitatea de a obţine ajutor.

Totodată, termenul de aşteptare ( pre-avort) este de minim 48 de ore.

Dovada trecerii acestui termen se face, potrivit propunerii legislative, prin

adeverinţa eliberată în momentul efectuării consilierii.

Modalităţile de decontare a serviciilor de consiliere vor fi stabilite de către

Ministerul Sănătăţii şi Familiei  prin normele de aplicare a legii aprobate prin

Hotărâre de Guvern.

Este important ca pacientele solicitante de avort să fie informate cu privire

la existenţa altor alternative precum centre pentru îngrijirea temporară a

copilului în cazul în care mama se află temporar în imposibilitate financiară sau

de altă natură, centre de consiliere şi alte organizaţii non-guvernamentale sau de

stat care pot sprijini concret femeia însărcinată .

În încheierea prezentării propunerii legislative, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ,

vicepreşedintele comisiei arată că, având în vedere scopul acesteia şi anume

creşterea natalităţii şi reducerea morbidităţii gravidelor, este necesar un plus de

informaţie a femeii însărcinate. Propunerea legislativă cuprinde două prevederi

noi : termenul de gândire acordat femeii însărcinate şi îndrumarea acesteia spre

un centru educaţional în vederea informării asupra metodelor de planificare

familială eficiente şi lipsite de riscuri.
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Dl.dep.dr.Ion Luchian apreciază că unele prevederi din propunerea

legislativă atentează la imaginea familiei. Astfel, art.7 precizează ca pacienta

care a solicitat efectuarea întreruperii cursului sarcinii trebuie să completeze o

cerere cu datele personale. În plus, prin prevederile alin.(2) al art.7 există

obligaţia pe de o parte de a semna într-un registru special că a luat la cunoştinţă

de riscurile şi alternativele avortului, iar pe de altă parte de a prezenta adeverinţa

care atestă consilierea. Ori se cunoaşte că multe dintre femeile gravide care se

găsesc în situaţia de mai sus nu doresc să-şi decline identitatea.

Dl.dep.Petre Naidin  arată că propunerea legislativă este o acţiune

lăudabilă  care permite gravidei să ia cunoştinţă de drepturile ce revin mamelor,

dar şi pericolele la care aceasta se expune prin întreruperea cursului sarcinii.

Domnia sa apreciază că activitatea de consiliere trebuie să se realizeze

gratuit, astfel încât măsura să nu constituie o povară financiară pentru femeia

însărcinată.

Doamna dep.dr.Ana Florea apreciază că propunerea legislativă este foarte

bună şi necesară. În o serie de ţări din Europa se desfăşoară o activitate de

consiliere înainte de întreruperea cursului sarcinii, care este fie o atribuţie a

medicului ginecolog fie a personalului specializat din cadrul unui cabinet de

consiliere în cadrul căruia un rol important îl deţine psihologul.

Referitor la afirmaţia privind atentatul la imaginea familiei făcută de

dl.dep.dr.Ion Luchian , domnia sa consideră că este o problemă falsă întrucât, în

prezent, înregistrarea avortului este obligatorie. Avortul este un act medico-legal

şi ca urmare pacienta trebuie să-şi prezinte datele personale. În plus această

înregistrare este şi o măsură de precauţie pentru medicul care a efectuat

intervenţia, întrucât există şi cazuri în care apar complicaţii post-avort sau chiar

decese. În prezent, în judeţul Timiş, în special în Timişoara, o serie de medici

ginecologi practică această consiliere privind riscurile şi alternativele avortului.

Astfel pacienta, după un control ginecologic şi o prezentare a riscurilor

întreruperei de sarcină este planificată pentru avort şi imediat îndrumată spre un
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cabinet de planificare familială pentru a fi informată  mai în amănunt despre

aceste riscuri şi alternativele avortului şi, după caz, pentru a i se oferi gratuit

contraceptive. De asemenea femeile gravide primesc nişte fişe în care sunt

trecute toate riscurile avortului . Ele semnează pentru primirea acestor fişe.

Toate acestea sunt pentru o mai bună informare şi nu pentru interzicerea

avortului. Personal, domnia sa a obţinut rezultate pozitive, unele femei gravide

renunţând la avort.

Dl.dep.dr.Ion Luchian intervine şi arată că domnia sa este de acord cu

întreruperea de sarcină, dar subliniază că pacienta nu trebuie să fie obligată să-şi

prezinte datele de identitate. În plus prin prevederile art.7 există şi o birocraţie

deoarece pacienta trebuie să facă cel puţin 3 � 4 drumuri până la efectuarea

avortului. În primă etapă se face consultul ginecologic, apoi femeia însărcinată

este trimisă la un cabinet de consiliere care poate fi în altă zonă. În etapa

următoare, după un timp de gândire de 48 de ore bolnava revine la cabinetul de

obstetrică - ginecologie.

Doamna dep.Iulia Pataki arată că în propunerea legislativă se precizează

că atât cererea cu datele personale cât şi registrul în care semnează femeia

gravidă au regim confidenţial şi , în consecinţă, nu poate fi vorba de un atentat la

imaginea pacientului.

Dl.dep.dr.Ion Luchian apreciază că legea trebuie să fie mai transparentă.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei consideră că această consiliere trebuie făcută de

medicul ginecologic din cabinetul de obstetrică-ginecologie şi nu de un cabinet

de consiliere. Orice obligativitate şi restrângere are efecte negative, ca de

exemplu: creşterea incidenţei bolilor ca rezultat al avortului. Această

obligativitate la consiliere nu este un câştig pentru femeia gravidă. Domnia sa

subliniază că se pot obţine rezultate mai bune în acest sector  prin intensificarea

medicinei preventive atât în şcoli cât şi în rândul femeilor. În acest sens, un rol

important îl are educarea femeilor din zonele rurale unde asistenţa medicală este

de calitate inferioară sau chiar lipseşte. Creşterea natalităţii nu se obţine prin
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restrângere; femeia gravidă care are 4 copii are dreptul, conform legilor actuale

la chiuretaj şi ca urmare domnia sa se întreabă de ce mai trebuie să aştepte,

conform propunerii legislative în discuţie, 5 � 6 zile până să facă intervenţia

chirurgicală. Domnia sa apreciază  că nu prin coerciţie trebuie să creştem

natalitatea în România; naşterea nu trebuie forţată.

În continuare, dl.dep.dr.Ludovic Abiţei consideră că această propunere

legislativă va genera apariţia metodelor empirice privind avortul, această situaţie

înregistrându-se în special în mediul rural unde femeile însărcinate nu mai

apelează la medic fie din motive financiare , fie din cauza distnaţelor mari ( 50 �

70 km ) pe care trebuie să le parcurgă pentru a ajunge la medicul specialist .

Doamna dep.Iulia Pataki subliniază, încă o dată, că propunerea legislativă

prezentată este foarte bună, bine structurată şi cuprinde toate aspectele.

Principalul este că aceasta  acordă posibilitatea femeii gravide de a fi informată

şi de a hotărî.

Doamna dep.Constanţa Popa apreciază că un plus de informaţie este

benefic pentru pacientă , însă pe lângă consult şi consiliere sunt necesare şi o

serie de investigaţii de laborator care să arate starea de sănătate a acesteia. De

exemplu prin o analiză specifică �Babeş-Papanicolau� se poate stabili dacă este

oportun avortul.

În continuare, domnia sa susţine punctul de vedere  al domnului

dep.dr.Ludovic Abiţei referitor la ineficacitatea obligativităţii timpului de

gândire, apreciind că femeia gravidă din zona rurală, care parcurge 50 � 70 km

până la medic, este hotărâtă să nu mai aştepte câteva zile efectuarea avortului.

Doamna dep.dr.Ana Florea consideră că prin adeverinţa de consiliere nu

se interzice avortul ci doar se oferă informaţii care pot schimba hotărârea

pacientei de face avort. Faptul că există zone în care femeile gravide parcurg

distanţe mari până la medicul specialist , este un handicap pe care femeile

însărcinate trebuie să-l depăşească; trebuie să fie un început în schimbarea
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mentalităţii femeii gravide, care are posibilitatea de a fi informată despre

patologia avortului, iar acest lucru se poate realiza în cabinetele de consiliere.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei apreciază că această consiliere o poate face cu

succes şi numai de către medicul ginecologic din cabinetul de obstetrică-

ginecologie .

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei , intervine aratând că

este necesară   comisia de consiliere care este formată din medici generalişti,

specialişti şi psihologi care fac o informare completă a pacientei privind

dezavantajele avortului şi avantajele alternativelor de avort. Aceste cabinete

există deja la unele clinici universitare. Hotărârea Guvernului nr. 534/2002

pentru aprobarea Strategiei privind reabilitarea şi reorganizarea sistemului de

asistenţă medicală spitalicească de specialitate în obstetrică-ginecologie şi

neonatologie din România pe perioada 2002 � 2004  prevede la Anexa nr.I că

toate secţiile de obstetrică-ginecologie vor asigura pe lângă servicii de

întrerupere a sarcinii în condiţii de siguranţă şi calitate, oferire de contraceptive

după avort şi servicii de consiliere la un preţ ce nu va putea depăşi un plafon

maximal stabilit de Ministerul Sănătăţii şi Familiei . Întrucât Hotărârea

Guvernului nr. 534/2002 nu este aplicată în toate unităţile spitaliceşti de

specialitate şi nu conţine precizări punctuale, domnia sa consideră că propunerea

legislativă în discuţie este necesară.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei  apreciază că

propunerea legislativă poate suferi o serie de modificări şi completări. De

exemplu, domnia sa constată că la art.8 s-a omis să se introducă consimţământul

părinţilor.

În ceea ce priveşte consilierea, domnia sa arată că aceasta se poate face şi

imediat, însă în sensul legii este de convingere proprie a femeii însărcinate, după

ce această problemă este discutată şi în familia acesteia .

Referitor la afirmaţiile domnului dep.dr.Ludovic Abiţei privind inutilitatea

legii întrucât femeia gravidă care are 4 copii are dreptul la avort, domnia sa
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consideră că problema este falsă deoarece se pune problema educaţiei sanitare a

acesteia vis a vis de posibilele sarcini ulterioare. Prin adoptarea propunerii

legislative femeia care se află în situaţia de mai sus va lua hotărâri mai corecte

în urma consilierii oferite.

Răspunzând doamnei dep.Constanţa Popa, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ,

vicepreşedintele comisiei apreciază că legea nu urmăreşte să stabilească scheme

terapeutice, aceasta având rolul de educare a femeii gravide.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei consideră că educarea sanitară a femeii gravide

trebuie să se facă repetat şi nu forţat.

Pentru a evita avortul prin metode empirice,  dl.dep.dr.Ion Luchian

propune ca adeverinţa de consiliere să fie eliberată de către medicul specialist

după întreruperea sarcinii şi nu înainte de efectuarea acesteia.

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

propunerea legislativă în discuţie este  necesară şi totodată bine structurată.

Termenul de gândire de 48 de ore este necesar şi benefic pentru femeile gravide,

în special pentru cele care sunt la prima sarcină. Sunt multe cazuri în care aceste

femei care nu sunt informate despre riscurile şi alternativele avortului rămân cu

sechele după avort ( sterilitate, traume psihice etc.). În urma  consilierii  aceasta

va reflecta la toate aspectele prezentate şi va putea lua hotărârea corectă. În

consecinţă, această consiliere este un câştig având în vedere că atât avortul cât şi

contraceptivele au efecte nocive pentru organism.

După aplicarea legii se va putea constata dacă termenul de gândire este

benefic sau nu. În opinia domniei sale legea poate fi completată şi cu propunerea

făcută de dl.dep.dr.Ion Luchian privind eliberarea adeverinţei de consiliere după

întreruperea sarcinii; legea trebuie promovată în cel mai scurt timp pentru că

este absolut necesară.

Dl.dep.dr.Ion Luchian propune o altă variantă de eliberare a adeverinţei

de consiliere şi anume pacienta să primească două adeverinţe, una înainte şi a
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doua după întreruperea sarcinii; consilierea să fie făcută de medicul de familie,

iar eliberarea adeverinţei de către medicul specialist .

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei nu este de acord ca

medicul de familie să facă consilierea. Acesta trebuie să fie o atribuţie a

medicului specialist.

Doamna dep.Constanţa Popa este de acord cu propunerea dl.dep.dr.Ion

Luchian subliniind că legea trebuie să cuprindă toate situaţiile.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei propune ca dezbaterea pe articole a propunerii

legislative privind consilierea obligatorie în cazul întreruperii de sarcină să fie

amânată pentru viitoarea şedinţă a comisiei, timp necesar pentru formularea de

amendamente.

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

propunere legislativă reprezintă un câştig pentru sănătatea şi capacitatea de

procreere a femeilor deoarece atât avortul cât şi abuzul de contraceptive

constituie un factor de risc. Pentru reducerea numărului de avorturi, consilierea

obligatorie în cazul întreruperii de sarcină trebuie completată cu o activitate

susţinută şi permanentă de educaţie sanitară a femeilor privind planificarea

familială.

Domnia sa este de acord cu propunerea antevorbitorului său şi propune ca

formularea amendamentelor să fie făcută de un colectiv condus de

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei .

Comisia a hotărât, în unanimitate, ca dezbaterile asupra propunerii

legislative privind consilierea obligatorie în cazul întreruperii de sarcină să fie

reluate la viitoarea şedinţă a comisiei.

La punctul al doilea al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere

propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman.

Dl.dep.Dan Ionescu , iniţiatorul propunerii legislative arată că Directiva

Comisiei Europene nr.92/25/EEC referitoare la distribuţia medicamentelor
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subliniază , în preambul, că piaţa internă trebuie să fie formată dintr-o zonă fără

bariere interne, în care libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi a

capitalului să fie asigurată prin reglementări interne.

De asemenea, prin Documentul de Poziţie, Capitolul VI �Concurenţa�,

semnat în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană , România s-a

angajat să nu adopte măsuri de natură a restricţiona concurenţa pe piaţa internă.

La art.44 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată prin Legea

nr.336/2002 se prevede că producătorii de medicamente nu pot înfiinţa farmacii

şi unităţi de distribuţie angro şi nici nu pot deţine acţiuni sau părţi sociale la

astfel de unităţi. Aceste restricţii se află în contradicţie cu prevederile art.77

alin.(3) din Directiva 2001/83/EC din 6 noiembrie 2001 a Parlamentului

European în care se subliniază că autorizaţia de fabricaţie a produselor

medicamentoase de uz uman include şi autorizaţia de distribuţie angro a acestor

produse. În conformitate cu prevederile acestei directive acest sistem

funcţionează, în prezent, cu bune rezultate în mai multe ţări europene cum ar fi

Franţa, Anglia şi Germania.

Dl.dep.farm.Ion Burnei arată că, în conformitate cu datele oficiale ale

Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice, în anul 2000, în România

există o farmacie la 5.513 locuitori. Aceasta situează România pe ultimele locuri

în Europa în privinţa accesului populaţiei la medicamente, având unul dintre

cele mai puţin dezvoltate sisteme farmaceutice din Europa.

Prin aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, cu începere de

la data de 30 iunie 2003, numărul actual al farmaciilor va scădea, prin

reorganizare ,cu aproximativ 200, fapt care va accentua actualul blocaj financiar

şi va duce nemijlocit la scăderea accesibilităţii la  medicamentele atât de

necesare populaţiei.

Dl.dep.Dan Ionescu arată că scopul prezentei propuneri legislative este

acela de a înlătura caracterul anticoncurenţial al restricţiilor de proprietate
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cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 şi de a propune

eliminarea acestora în spiritul liberei concurenţe, aşa cum este ea stipulată în

Legea concurenţei nr.21/1996 şi în conformitate cu prevederile cuprinse în

directivele Uniunii Europene, în domeniul produselor medicamentoase.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei arată că propunerea

legislativă se armonizează cu reglementările europene.

Domnia sa, pentru exprimarea cu un plus de precizie, propune ca titlul să se

reformuleze astfel . � Lege pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz

uman.�

Dl.dep.Dan Ionescu arată că pentru o mai bună exprimare a soluţiei

legislative propuse şi pentru redarea completă a intervenţiilor legislative care au

avut loc în existenţa actului normativ de bază este necesar ca textul articolului

unic să se reformuleze astfel :�Alineatele (2) şi (3) ale art.44 şi art.1091 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 se abrogă.�

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot

propunerea legislativă.

La punctul 3 al ordinii de zi comisia a mai discutat şi alte probleme

curente privind activitatea comisiei.

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să supună

Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare propunerea legislativă

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind

produsele medicamentoase de uz uman cu amendamentele care vor face obiectul

raportului comisiei.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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