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BIROULUI PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR,

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind

consilierea obligatorie în cazul întreruperii de sarcină (PL 217/2003), trimis

Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere şi avizare în fond, cu adresa

nr.217 din 14 aprilie 2003.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul primit de la

Consiliul Legislativ .

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte

din categoria legilor ordinare .

               p.PREŞEDINTE,                                             SECRETAR,

    DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN                          DEP.DR.ANA FLOREA



Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                                                                                             Nr. 28/ 189/  19 mai  2003

R A P O R T
asupra propunerii legislative privind consilierea obligatorie în cazul întreruperii de sarcină

1. Cu adresa nr.217 din 14 aprilie 2003, Comisia pentru sănătate şi familie  a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea în
fond, în procedură obişnuită, a propunerii legislative privind consilierea obligatorie în cazul întreruperii de sarcină
(PL 217/2003). La elaborarea raportului, comisia a avut în vedere avizul primit de la Consiliul Legislativ .

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor dispoziţii privind obligativitatea consilierii
solicitantelor de întrerupere de sarcină, în vederea reducerii numărului de avorturi şi a creşterii numărului de naşteri.
Activitatea de consiliere constă în acordarea de asistenţă de specialitate care permite gravidei să ia cunoştinţă de drepturile
ce revin mamelor, dar  şi de pericolele la care se expune prin întreruperea cursului sarcinii.



Faţă de cele arătate mai sus, comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare propunerea
legislativă cu amendamentele care fac obiectul raportului.

2. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit
art.74 alin.(2) din Constituţia României .

3. La lucrările comisiei din ziua de 15.05.2003,  din totalul de 14 membri, au fost prezenţi 11 deputaţi.
Raportul comisiei a fost adoptat cu 10 voturi pentru şi 1 vot împotrivă .

I. Amendamente admise

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele
amendamente :

Nr.
crt.

Textul iniţial Text propus de Comisie
( autorul amendamentului )

Motivarea
propunerii

amendamentelor
0. 1. 2. 3.
1. Titlul legii

�Lege privind consilierea obligatorie în
cazul întreruperii de sarcină�

Nemodificat.

2. Capitolul I - titlu
�Dispoziţii generale�

Se propune să se elimine. Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă,
reglementarea propusă
fiind de mică întindere.



0. 1. 2. 3.

3

3. Art.1

�Art.1. � Prezenta lege constituie cadrul
juridic privind consilierea solicitantelor de
întrerupere de sarcină .�

Se propune ca art.1 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.1. � Prezenta lege reglementează
obligativitatea consilierii  solicitantelor de
întrerupere de sarcină , în scopul reducerii
ratei avorturilor şi  creşterii natalităţii.�

Autori: dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi dl.dep.farm.Ion
Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ) .

Pentru o exprimare
mai clară şi
cuprinzătoare.

4. Art.2

�Art.2. � (1) Activitatea de consiliere
constă în acordarea de asistenţă de
specialitate femeii însărcinate, în scopul
protecţiei sale şi a copilului.

(2) În acest scop i se vor oferi informaţii
despre:

a) alternativele avortului, în scopul de a
duce sarcina la sfârşit;

b) sursele de suport pentru mamele
căsătorite sau necăsătorite; drepturi,

Se propune ca art.2 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.2. � (1) Nemodificat.

(2) În cadrul consilierii prevăzute la
alin.(1) solicitanta întreruperii de sarcină
primeşte informaţii referitoare la:

a) alternativele avortului, în scopul de a
duce sarcina până la capăt;

b) sursele de suport pentru mamele
căsătorite sau necăsătorite, precum

Pentru un plus de
rigoare normativă.

Pentru folosirea
termenului adecvat.

Pentru respectarea
normelor de tehnică



0. 1. 2. 3.
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avantaje şi ajutoare garantate prin lege,
sprijinul non-guvernamental reprezentat de
asociaţii, fundaţii şi alte organizaţii cu profil
umanitar, care includ servicii de consiliere,
informare, educaţie familială;

c) vârsta estimativă a sarcinii;
d) modul în care se va efectua

întreruperea cursului sarcinii şi procedurile
care sunt accesibile;

e) riscurile procedurii medicale, detaliat
pe nivelurile afectate, fizic şi psihic.�

___

___

drepturile, avantajele şi ajutoarele
garantate prin lege, sprijinul
neguvernamental reprezentat de asociaţii,
fundaţii şi alte organizaţii cu profil
umanitar, care includ servicii de consiliere,
informare, educaţie familială;

c) Nemodificat.
d) Nemodificat.

e) Nemodificat.

f) metodele de planificare familială şi
contracepţie moderne, eficiente şi lipsite
de riscuri;

g) adresa centrelor de planificare
familială în aria de domiciliu a pacientei.�

Autori: dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi doamna dep.dr.Ana
Florea (Grupul Parlamentar al Minorităţilor
Naţionale) .

legislativă şi pentru o
exprimare corectă.

Pentru a cuprinde
toate informaţiile
privind alternativele la
avort.

Idem.
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5. Art.3
�Art.3. � Cabinetele de medicina familiei
şi de obstetrică-ginecologie vor dispune de
pliante informative care vor fi înmânate
femeii însărcinate în cazul depistării
sarcinii.�

Nemodificat.

6. Art.4

�Art.4. � (1)  Înaintea întreruperii sarcinii
este obligatorie consilierea pacientei de
către o persoană competentă.

(2) Pacientei i se va înmâna o adeverinţă,
prin care se atestă efectuarea informării şi
luarea la cunoştinţă de către aceasta a
tuturor informaţiilor oferite.

(3) Informarea se poate efectua în ziua
vizitei sau într-o zi ulterioară.�

Se propune ca art.4 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.4. � (1) Nemodificat.

(2) Pacienta primeşte o adeverinţă, prin
care se atestă efectuarea informării şi luarea
la cunoştinţă de către aceasta a tuturor
informaţiilor oferite.

(3) Informarea se poate efectua în ziua
vizitei sau ulterior.�

Autori: dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi doamna
dep.Constanţa Popa (Grupul Parlamentar al
PRM) .

Pentru o exprimare
corectă.

Idem.
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7. Art.5

�Art.5. � Prevederile art.4 nu se aplică în
următoarele cazuri:

a) întreruperea cursului sarcinii era
necesară pentru a salva viaţa, sănătatea sau
integritatea corporală a femeii însărcinate de
la un pericol grav şi iminent care nu putea fi
înlăturat altfel;

b) când întreruperea cursului sarcinii se
impunea din motive terapeutice.�

Se propune ca art.5 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.5. � Prevederile art.4 nu se aplică în
următoarele cazuri:

a) întreruperea cursului sarcinii este
necesară pentru a salva viaţa, sănătatea sau
integritatea corporală a femeii însărcinate de
la un pericol grav şi iminent care nu ar
putea fi înlăturat altfel;

b) când întreruperea cursului sarcinii se
impune din motive terapeutice.�

Pentru o exprimare
corectă.

Idem.

8. Art.6

�Art.6. � (1) Termenul de aşteptare este de
minim 48 de ore între efectuarea consilierii
şi efectuarea întreruperii cursului sarcinii.

(2) Termenul prevăzut la alin.(1) este
termenul de gândire, acordat pacientei cu
privire la întreruperea sarcinii, precum şi
posibilitatea acesteia de a cere mai multe
informaţii despre avort sau păstrarea
sarcinii.�

Se propune ca art.6 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.6. � (1) Termenul de aşteptare între
efectuarea consilierii şi efectuarea
întreruperii cursului sarcinii este de
minimum 48 de ore.

(2) Termenul prevăzut la alin.(1)
constituie o perioadă de reflecţie pentru
pacientă cu privire la întreruperea cursului
sarcinii şi pentru a acorda posibilitatea
acesteia de a cere mai multe informaţii
despre avort sau păstrarea sarcinii.�

Autor: dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul
Parlamentar al PSD ) .

Pentru îmbunătăţirea
redactării.

Idem.
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9. Art.7

�Art.7. � (1) În cazul în care, după trecerea
termenului de aşteptare prevăzut la art.5
alin.1, pacienta decide a solicita efectuarea
întreruperii cursului sarcinii, va completa o
cerere cu datele personale, act cu caracter
confidenţial.

(2) Pacienta va semna într-un registru cu
regim special şi confidenţial că a luat la
cunoştinţă de riscurile şi alternativele
avortului, prezentând totodată adeverinţa
eliberată în condiţiile prevăzute de art.4
alin.2.�

Se propune ca art.7 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.7. � (1) În cazul în care, după trecerea
termenului de aşteptare prevăzut la art.6
alin.(1), pacienta hotărâşte să solicite
efectuarea întreruperii cursului sarcinii,
completează o cerere cu datele personale,
act care are caracter confidenţial.

(2) Pacienta semnează într-un registru, cu
regim special şi confidenţial, că a fost
informată despre riscurile şi alternativele
avortului, prezentând totodată adeverinţa
eliberată în condiţiile prevăzute de art.4
alin.(2).�

Autori: dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi doamna dep.dr.Ana
Florea (Grupul Parlamentar al Minorităţilor
Naţionale) .

Pentru îmbunătăţirea
redactării şi pentru
respectarea normelor
de tehnică legislativă.

Idem.

10. Art.8

�Art.8. � În cazul unei minore sau a unei
persoane fără capacitate de exerciţiu, se va
solicita consimţământul tutorelui legal.�

Se propune ca art.8 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.8. � În cazul unei minore sau al
persoanei majore pusă sub interdicţie, se
solicită consimţământul părinţilor sau,
după caz, al tutorelui.�

Pentru un plus de
rigoare normativă.
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Autor: doamna dep.Iulia Pataki (Grupul
Parlamentar al UDMR) .

11. Art.9

�Art.9. � Întreruperea cursului sarcinii se
poate efectua până la a 12-a săptămână de
sarcină.�

Se propune ca art.9 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.9. � Întreruperea cursului sarcinii se
poate efectua până la a 14-a săptămână de
sarcină.�

Autori: dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi doamna dep.Iulia
Pataki (Grupul Parlamentar al UDMR) .

Pentru corelare cu
reglementarea
infracţiunii de avort,
art.185 alin.(1) lit.c)
Cod Penal.

12. Art.10
�Art.10. � După efectuarea întreruperii

sarcinii, pacienta va fi îndrumată spre un
centru educaţional în vederea informării
asupra metodelor de planificare familială
eficiente şi lipsite de riscuri.�

Se propune să se elimine.

Autori: dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi doamna dep.dr.Ana
Florea (Grupul Parlamentar al Minorităţilor
Naţionale) .

A fost reformulat ca
alin.(f) şi (g) al art.3,
pct.5 din prezentul
raport.

13. Capitolul II � titlu
�Sancţiuni�

Se propune să se elimine. Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă,
reglementarea propusă
fiind de mică întindere.
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14. Art.11

�Art.11. � (1) Întreruperea cursului
sarcinii, de către medicul specialist fără
dovada efectuării consilierii şi a trecerii
termenului de aşteptare, se sancţionează
contravenţional cu amendă cuprinsă între
3 000 000 lei şi  5 000 000 lei.

___

(2) Cuantumul amenzii prevăzute la
alin.1 se va indexa anual, în raport cu
rata inflaţiei, de Ministerul Sănătăţii şi
Familiei .�

Se propune ca art.11 să devină art.10  şi
să se reformuleze după cum urmează:

�Art.10. � (1) Medicul specialist care
efectuează întreruperea cursului sarcinii
fără dovada efectuării consilierii şi a trecerii
termenului de aşteptare, se sancţionează
contravenţional cu amendă cuprinsă între
3 000 000 lei şi  5 000 000 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunilor prevăzute la
alin.(1) se face de către organele
împuternicite de  Ministerul Sănătăţii şi
Familiei împreună cu Colegiul Medicilor
din România, care se aprobă prin ordin al
ministrului sănătăţii şi familiei .

Se propune să se elimine.

Prin renumerotare.

Pentru evidenţierea
contravenientului.

Pentru stabilirea
organelor competente
privind constatarea şi
sancţionarea
contravenţiilor.

Ministerul Sănătăţii
şi Familiei nu poate
modifica limitele
amenzilor
contravenţionale
prevăzute în acte
normative de nivel
superior.
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___ (3) Contravenţiilor prevăzute la alin.(1)
le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei
Guvernului nr.2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări prin Legea nr.180/2002 cu
modificări .�

Autori: dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul
Parlamentar al PSD ) , doamna dep.Iulia
Pataki (Grupul Parlamentar al UDMR) şi
dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul
Parlamentar al PSD ) .

Cadrul juridic
general de
reglementare a
contravenţiilor este
prevăzut în Ordonanţa
Guvernului nr.2/2001
cu modificările şi
completările ulterioare.

15. Capitolul III � titlu
�Dispoziţii finale şi tranzitorii�

Se propune să se elimine. Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă,
reglementarea propusă
fiind de mică întindere.
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16. Art.12

�Art.12. � În termen de 60 de zile de la
publicarea prezentei legi în Monitorul
Oficial al României , Partea I, Ministerul
Sănătăţii şi Familiei în colaborare cu
Colegiul Medicilor din România vor stabili
categoriile de persoane competente să
acorde consilierea.�

Se propune ca art.12 să devină art.11 şi
să se reformuleze după cum urmează:

�Art.11. � În termen de 60 de zile de la
publicarea prezentei legi în Monitorul
Oficial al României , Partea I, Ministerul
Sănătăţii şi Familiei în colaborare cu
Colegiul Medicilor din România stabileşte,
prin ordin al ministrului sănătăţii şi
familiei , categoriile de persoane
competente  să acorde consilierea.�

Autor: dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul
Parlamentar al PSD ) .

Prin renumerotare.

Este necesar să se
precizeze natura
actului prin care
urmează să se
realizeze această
obligaţie.

17. Art.13

�Art.13. � Ministerul Sănătăţii şi Familiei
va elabora, în cadrul termenului prevăzut
la art.12, normele metodologice de aplicare
a prezentei legi, precum şi modalităţile de
decontare a serviciilor de consiliere.�

Se propune ca art.13 să devină art.12  şi
să se reformuleze după cum urmează:

�Art.12. � În termen de 60 de zile de la
publicarea prezentei legi în Monitorul
Oficial al României , Partea I, Ministerul
Sănătăţii şi Familiei supune aprobării
Guvernului normele metodologice de
aplicare a prezentei legi care cuprind şi
modalităţile de decontare a serviciilor de
consiliere.�

Prin renumerotare.

Pentru ca normele
metodologice de
aplicare a  legii să aibă
forţa juridică dorită.
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Autori: dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi doamna dep.Iulia
Pataki (Grupul Parlamentar al UDMR) .

18. Art.14

�Art.14. � Prezenta lege intră în vigoare în
termen de 30 de zile de la data publicării ei
în Monitorul Oficial al României , Partea I.�

Se propune ca art.14 să devină art.13  şi
să se reformuleze după cum urmează:

�Art.13. � Prezenta lege intră în vigoare în
termen de 60 de zile de la data publicării  în
Monitorul Oficial al României , Partea I.�

Autor: doamna dep.Iulia Pataki (Grupul
Parlamentar al UDMR) .

Prin renumerotare.

Pentru corelare cu
prevederile art.12 şi
pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.

În cursul dezbaterilor nu s-au înregistrat amendamente respinse.

                         p.PREŞEDINTE,                                                                                                    SECRETAR,

               DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN                                                                                DEP.DR.ANA FLOREA
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	Amendamente admise
	
	În urma dezbaterii, Comisia pentru sanatate si familie propune adoptarea proiectului de lege cu urmatoarele amendamente :


	Motivarea
	1.

	3.
	Titlul legii
	Capitolul I - titlu
	
	Capitolul I - titlu


	Art.1
	Art.2
	Art.3
	Art.4
	Art.5
	Art.6
	Art.7
	Art.8
	Art.9
	Art.10

	A fost reformulat ca alin.(f) si (g) al art.3, pct.5 din prezentul raport.
	Capitolul II – titlu
	
	
	Capitolul II – titlu




	Pentru respectarea normelor de tehnica legislativa, reglementarea propusa fiind de mica întindere.
	Art.11

	Prin renumerotare.
	Capitolul III – titlu

	Pentru respectarea normelor de tehnica legislativa, reglementarea propusa fiind de mica întindere.
	Art.12

	Prin renumerotare.
	Art.13

	Prin renumerotare.
	Art.14

	Prin renumerotare.


