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S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de 23  şi 24.04.2003

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat

lucrările în ziua de 23.04.2003 între orele 14,00 � 18,00, iar în ziua de

25.04.2003 între orele 9,00 � 14,00  având următoarea ordine de zi:

1. Dezbateri asupra propunerii legislative privind consilierea

obligatorie în cazul întreruperii de sarcină.

2. Alte probleme privind activitatea curentă a comisiei.

Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ,

vicepreşedintele comisiei , supunând la vot ordinea de zi care a fost aprobată în

unanimitate.

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

reducerii ratei avorturilor şi a creşterii numărului de naşteri.

În prezent, statutul legal al avortului care oferă servicii de avort accesibile

influenţează negativ  rata natalităţii şi a morbidităţii materne.

Propunerea legislativă prezentată 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.

Consilierea privind întreruperea sarcinii implică asigurarea informaţiilor

necesare despre:

- riscurile avortului;

- sursele de suport pentru mamele căsătorite sau necăsătorite;

- 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 continuare, în cadrul dezbaterilor generale care au avut loc, au fost

menţionate o serie de aspecte privitoare la corelarea şi actualizarea prevederilor
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cuprinse în propunerea legislativă cu cele cuprinse în Codul Penal şi în cadrul

general de reglementare al contravenţiilor.

Dezbaterea pe articole a propunerii legislative privind consilierea

obligatorie în cazul întreruperii de sarcină a fost amânată pentru viitoarea

şedinţă a comisiei.

La punctul al doilea al ordinii de zi , comisia a mai dezbătut şi alte

probleme privind activitatea curentă.

Din numărul total al membrilor comisiei ( 14 ) au absentat motivat ( 2)

doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ), doamna

dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale) şi

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM) .

p.PREŞEDINTE,

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN
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