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şi problemele minorităţilor naţionale 

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 04 decembrie 2002

La şedinţă au participat un număr de 14 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi: Filip Georgescu, Constantin Teculescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din
Grupul parlamentar al PSD, ultimul fiind membru al Guvernului.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinei de zi, pe
care a fost înscrisă, ca unic punct, propunerea legislativă privind manipularea
cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea
transplantului.

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
În deschiderea şedinţei, dl deputat Nicolae Păun a făcut următoarele

precizări pe marginea propunerii legislative luate în discuţie:
- comisia noastră este sesizată pentru aviz;
- obiectul de reglementare îl constituie instituirea unui cadru juridic necesar

desfăşurării unor activităţi premergătoare transplantului, respectiv prelevării de
ţesuturi şi organe umane de la persoane decedate din punct de vedere medical,
în baza unor criterii de diagnostic stabilite prin lege;

- prin obiectul de reglementare propunerea legislativă face parte din categoria
legilor organice;

- Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu o serie de
observaţii şi propuneri de fond şi de tehnică legislativă, semnalând că în prezent
o serie de aspecte în materie sunt reglementate prin Legea nr.2/1998 privind
prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane şi în OG nr.1/2000  privind
organizarea activităţii şi funcţionării instituţiilor de medicină legală, aprobată cu
modificări prin Legea nr.459/2001;



-  Guvernul, prin punctul său de vedere, susţine adoptarea iniţiativei legislative, sub
rezerva însuşirii amendamentelor formulate la punctul II, privind observaţii şi
propuneri de corelare a acesteia, cu prevederile actelor normative de acelaşi nivel
sau de nivel superior aflate în vigoare, conform dispoziţiilor Legii nr.24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Dl preşedinte Nicolae Păun a propus acordarea unui aviz favorabil,
având în vedere că prezenta propunere legislativă aduce reglementări noi legislaţiei
în domeniu, stabilind limitele de desfăşurare ale acestor activităţi din punct de
vedere organizatoric şi administrativ.

De aceeaşi părere a fost şi dl deputat Bereczki Endre, care în cuvântul
domniei sale a subliniat faptul că legea are un caracter mai mult tehnic, iar membrii
Comisiei pentru sănătate vor putea să se ajute în alcătuirea raportului şi de
recomandările formulate de Consiliul Legislativ şi de Guvern.

Acordarea avizului favorabil a fost votată cu unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat

închise lucrările şedinţei.

SECRETAR, ÎNTOCMIT,
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