
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

LEGE 
 

privind sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată 
medical 

 
 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul  proiect de lege. 
 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 
Art. 1. – Prin prezenta lege sunt recunoscute, reglementate şi 

garantate drepturile privind sănătatea reproducerii populaţiei, precum şi 
regimul juridic al reproducerii umane asistate medical  prin metoda  
inseminării artificiale sau metoda fertilizării in vitro. 
 

Art. 2. – (1) Activităţile privind sănătatea reproducerii umane, 
coordonate şi supravegheate de Ministerul Sănătăţii prin instituţiile şi 
unităţile sanitare, sunt următoarele: 
  a)  consultanţa în domeniul planificării familiale; 

b) avortul şi serviciile pentru întreruperea sarcinii în condiţiile legii; 
c) maternitatea fără risc, precum îngrijirea prenatală, îngrijirea pe 

perioada sarcinii, naşterii şi lehuziei, îngrijirea postnatală şi a nou-
născutului în condiţii de siguranţă; 

d) alimentaţia corectă  a copilului, cu accent pe alimentaţia la sân; 
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e) prevenirea şi tratamentul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi a 
infecţiei cu HIV/SIDA; 

f) sănătatea reproducerii şi sexualităţii la adolescenţi şi tineri; 
g)  sănătatea sexuală a persoanelor în vârstă; 
h) diagnosticul precoce şi tratamentul cancerului genito-mamar; 
i)  prevenirea şi tratamentul infertilităţii; 
j) reproducerea umană asistată medical. 
(2) În domeniul sănătăţii reproducerii umane, Ministerul Sănătăţii,  în 

colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, au următoarele atribuţii: 
a) organizarea şi funcţionarea sistemului de ocrotire a sănătăţii 

reproducerii; 
b) asigurarea educaţiei sexuale şi pregătirii pentru viaţa de familie a 

adolescenţilor şi tinerilor; 
c) elaborarea de ordine şi metodologii specifice privind 

reglementarea activităţilor din domeniul sănătăţii reproducerii, inclusiv 
profilaxia bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi a infecţiei cu HIV/SIDA. 
 

Art. 3. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele definiţii: 

a) prin dreptul la reproducere se înţelege dreptul cuplurilor şi 
indivizilor de a decide liber şi responsabil numărul, frecvenţa şi momentul 
în care doresc să aibă copii, precum şi dreptul de a avea acces la 
informaţii, educaţie şi mijloace, pentru a lua o asemenea decizie; 

b) prin sănătatea reproducerii umane se înţelege starea de bunăstare 
fizică, mintală şi socială completă, care nu poate fi definită doar prin 
absenţa bolii sau infirmităţii şi care este legată de tot ceea ce ţine de 
sistemul reproductiv, funcţiile sau procesele îndeplinite de acesta; 

c) prin reproducerea umană asistată medical se înţelege actul 
medical ce cuprinde ansamblul tratamentelor şi procedurilor de inseminare 
artificială sau de fertilizare in vitro, de manipulare medicală în laborator a 
materialului genetic feminin şi masculin, în scopul fecundării artificiale a 
ovulelor, manipulare a spermei şi/sau a embrionilor proveniţi din 
fecundarea extracorporală şi implantarea acestora; 

d) prin sănătatea sexuală se înţelege menţinerea sau îmbunătăţirea 
funcţiilor sexuale şi de reproducere, precum şi a relaţiilor dintre partenerii 
de cuplu; 
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e) prin planificarea familială se înţelege capacitatea indivizilor şi 
cuplurilor de a anticipa şi de a hotărî asupra numărului de copii, datei şi 
perioadelor dintre naşteri; 

f) prin întreruperea voluntară  a sarcinii se înţelege  metoda de 
întrerupere, la cererea femeii, a unei sarcini neplanificate sau nedorite; 

g) prin tehnologii de asistare medicală a reproducerii umane se 
înţelege un complex de servicii medicale prin care se asigură dreptul la 
reproducere al cuplurilor şi indivizilor şi/sau corectarea stării de 
infertilitate, incluzând inseminarea artificială, fertilizarea in vitro şi 
transferul de embrioni; 

h) prin mamă purtătoare se înţelege femeia care consimte ca 
embrionul obţinut prin reproducere umană asistată medical, să fie 
implantat  în uterul său şi să ducă sarcina la termen, să nască şi să cedeze 
voluntar drepturile sale legale asupra acelui copil, în baza unui contract cu 
un cuplu infertil; 

i) prin mamă surogat  se înţelege femeia care consimte să fie 
inseminată artificial cu sperma bărbatului din cuplul infertil; 

j) prin informare se  înţelege furnizarea de  date esenţiale, într-o  
modalitate pe care pacientul să o înţeleagă şi la care să poată face referire; 
scopul informării este de a asigura că decizia pacientului este voluntară şi 
informată şi de a obţine permisiunea legală pentru anumite proceduri 
medicale sub forma unui consimţământ informat scris; 

k) prin consiliere se înţelege discuţia  aprofundată despre 
sentimentele şi grijile pacientului aflat într-o situaţie de criză, incluzând 
explorarea sentimentelor lui, clarificarea valorilor, ajutor în luarea deciziei, 
alegerea unei proceduri  medicale, pregătirea pentru procedură prin 
reducerea nivelului de anxietate; consilierea este obligatorie şi se 
efectuează de către psiholog, medicul curant sau medicul de familie; 

l) prin cuplu reproductiv asistat medical se înţelege cuplul 
heterosexual care beneficiază de reproducere umană asistată medical şi 
care a contribuit total, parţial sau deloc cu material genetic necesar 
reproducerii; 

m) prin fertilizarea in vitro se înţelege tehnica reproducerii asistată 
medical prin fecundarea unui gamet feminin (ovul) şi a unui gamet 
masculin (spermatozoid) care se realizează în laborator, embrionul rezultat 
fiind transferat în uter, în scopul implantării şi dezvoltării sale ulterioare în 
făt; 
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n) prin infertilitate se înţelege reducerea în mod involuntar şi 
semnificativ a capacităţii reproductive naturale a persoanelor aflate la 
vârsta biologică de a procrea;  

o) prin transfer de embrioni se înţelege reimplantarea embrionului la 
o altă femeie, purtătoare de sarcină, inseminarea unei femei străine 
cuplului reproductiv asistat medical şi extragerea ovulului fecundat urmată 
de reimplantarea în uterul femeii beneficiare; 

p) prin fertilizare artificială se înţelege procedura medicală prin care 
ovulul mamei purtătoare a sarcinii este fecundat cu gameţii masculini, fie 
ai soţului, fie ai unui donator,  sau mama  este o terţă străină căsătoriei, iar 
copilul este adoptat de mama  beneficiară; 

r) prin inseminare artificială se înţelege o tehnică de reproducere 
umană asistată medical, utilizată în unele cazuri de sterilitate; 

 s) prin donarea de gameţi se înţelege procedura prin care o 
persoană, de regulă anonimă, donează, liber consimţit şi gratuit,  sperma 
sau ovocitele unui centru de inseminare în vederea reproducerii umane 
asistate medical; în cazul unui donator cunoscut se poate încheia un 
contract prealabil cu cuplul reproductiv asistat medical.  
 
 

CAPITOLUL II 
Sănătatea reproducerii umane 

 
Art. 4. – (1) Orice persoană are libertatea de a decide asupra 

numărului copiilor şi momentului naşterii lor, precum şi asupra 
problemelor legate de sănătatea sa reproductivă, fără constrângere şi fără 
să fie influenţată. 

(2) Orice persoană are dreptul de a fi informată asupra stării sale de 
sănătate a reproducerii umane. 

(3) Informarea persoanelor se face pe tot parcursul utilizării 
serviciilor de sănătate a reproducerii umane. 

(4) Unităţile medicale care oferă servicii de sănătate a reproducerii 
umane trebuie să aibă afişate, la vedere, drepturile persoanelor privind 
sănătatea reproducerii umane. 
 

Art.5. – Toate informaţiile privind starea de sănătate reproductivă a 
pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul şi 
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tratamentul sunt confidenţiale, şi numai pacientul poate fi informat cu 
privire la acestea. 
 

Art.6. – (1) Persoanele care solicită o metodă de contracepţie au 
dreptul la consultaţie medicală în scopul alegerii metodei de contracepţie, 
luându-se în considerare starea sănătăţii, vârsta şi particularităţile 
individuale. 

(2) Categoriile de femei care au dreptul să primească gratuit mijloace 
moderne de contracepţie sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. 

(3) Serviciile de consiliere pentru contracepţie se asigură de către 
personal special pregătit în acest sens şi în spaţii care să asigure  
confidenţialitatea persoanei. 

(4) Metodele de contracepţie voluntară chirurgicală se pot aplica 
numai la cererea şi în baza consimţământului informat al solicitantului. 
 

Art.7. – (1) Orice femeie are dreptul să solicite şi să i se efectueze 
întreruperea voluntară a sarcinii până la o vârstă cronologică a sarcinii de 
14 săptămâni de la prima zi a ultimei menstruaţii. 

(2) Tariful pentru întreruperea voluntară a sarcinii în unităţile 
sanitare publice se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii. 

(3) Unităţile medicale publice sau private, care oferă servicii de 
întrerupere a sarcinii, vor asigura condiţiile de siguranţă şi calitate, 
incluzând metoda aspiraţiei cu vid electrică, manuală sau metoda 
medicamentoasă pentru întreruperea sarcinii, dacă nu este indicată o altă 
metodă. 

(4) Fiecare femeie care efectuează o întrerupere de sarcină trebuie să 
fie informată corespunzător în vederea luării unei decizii informate care 
trebuie documentată sub forma unui consimţământ informat scris. 

(5) Informarea este obligatorie şi trebuie să cuprindă: 
a) alternativele întreruperii de sarcină; 
b) drepturile de care beneficiază femeile gravide; 
c) tehnicile de efectuare a întreruperii de sarcină  şi riscurile 

potenţiale ale fiecărei proceduri, inclusiv cele referitoare la anestezia 
folosită; 

d) complicaţiile şi sechelele posibile; 
e) opţiunile de contracepţie după întreruperea sarcinii. 
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 (6) Orice femeie care a beneficiat de întreruperea cursului sarcinii 
are dreptul, în primele 6 luni de la întrerupere, la mijloace gratuite de 
contracepţie. 
  
     Art. 8. – (1) Adolescenţii şi tinerii au aceleaşi drepturi reproductive 
şi sexuale ca adulţii, inclusiv dreptul la informare şi acces la servicii de 
sănătate a reproducerii adaptate nevoilor lor. 

(2) Adolescentele şi tinerele trebuie informate în legătură cu riscurile 
întreruperii sarcinii, indiferent de decizia lor în legătură cu evoluţia 
sarcinii. 

(3) Femeile gravide care au capacitatea de a-şi exprima  
consimţământul au dreptul la întrerupere voluntară a sarcinii în condiţii de 
siguranţă, după prealabila consiliere şi asumare a consecinţelor actului 
medical. În situaţii speciale, precum incapacitatea legală sau biologică a 
gravidei, pentru întreruperea de sarcină este obligatorie înştiinţarea 
aparţinătorilor legali sau decizia comisiei medicale.  

(4) Adolescenţii şi tinerii au dreptul la educaţie sexuală, educaţie 
pentru sănătatea reproducerii şi la pregătire pentru viaţa de familie. 

(5) Educaţia sexuală şi pregătirea adolescenţilor şi tinerilor pentru 
viaţa de familie se efectuează în instituţii  de învăţământ şi în  alte instituţii 
unde se găsesc adolescenţi sau tineri, inclusiv cu nevoi speciale, după 
programe special elaborate şi ţinându-se seama de vârsta, sexul şi 
particularităţile psihologice ale acestora. 

(6) Elaborarea programelor de educaţie sexuală, educaţie pentru 
sănătatea reproducerii şi de pregătire pentru viaţa de familie este asigurată 
de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu Ministerul 
Sănătăţii. 

(7) Adolescentele şi tinerele gravide au dreptul să îşi continue 
educaţia în timpul sarcinii şi după sarcină. 
 

Art. 9. – (1) Fiecare femeie are dreptul la un consult gratuit anual 
pentru depistarea precoce a cancerului genito-mamar, indiferent de plata 
sau neplata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate. 

(2) Orice femeie are dreptul la screening, diagnostic precoce, 
tratament şi îngrijire după tratamentul cancerului genito-mamar. 

(3) Orice femeie are dreptul gratuit la îngrijire prenatală, îngrijire la 
naştere şi a nou-născutului în condiţii de siguranţă, îngrijire postnatală şi 
alăptare, indiferent de plata sau neplata contribuţiei la asigurările sociale 
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de sănătate şi indiferent de caracterul de urgenţă sau nu al serviciului 
medical respectiv. 

(4) Orice persoană are dreptul gratuit la consultaţii şi investigaţii 
pentru prevenirea şi tratamentul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi a 
infecţiei cu HIV/SIDA, indiferent de plata sau neplata contribuţiei la 
asigurările sociale de sănătate. 

 
 

CAPITOLUL III 
Reproducerea umană asistată medical 

 
 

Art. 10. –Prin reproducere umană asistată medical se remediază 
infertilitatea cu caracter patologic sau se evită transmiterea  unei maladii 
de o anumită gravitate la copil. 
 
 

Art. 11. – Pentru a recurge la reproducerea umană asistată medical, 
bărbatul şi femeia, după caz, trebuie să îndeplinească, cumulativ,  
următoarele condiţii: 

a) să fie vii, inseminarea artificială a femeii cu sperma soţului 
decedat  fiind interzisă; 

b) să aibă vârsta  biologică necesară pentru a procrea; 
c) să îndeplinească criteriile medicale privind starea de sănătate 

fizică şi mintală; 
d) să consimtă, în prealabil, la transferul de embrioni sau la 

inseminarea artificială. 
 
 

Art. 12. – (1) Înainte de a se recurge la una din tehnicile reproducerii 
umane asistate medical, echipa medicală pluridisciplinară a unităţii 
medicale care va efectua operaţiunile tehnico-medicale trebuie să  
informeze membrii cuplului reproductiv asistat medical asupra 
posibilităţilor de reuşită sau eşec, asupra riscurilor la care sunt supuşi 
mama şi copilul şi asupra posibilităţilor existente în materie de adopţie 
prevăzute de lege. 

(2) Cuplul reproductiv asistat medical va primi un dosar ghid, care  
va cuprinde descrierea tehnicilor medicale ce urmează a se efectua, 
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precum şi o informare legislativă referitoare la asistenţa medicală a 
reproducerii. 
 
 

Art. 13. – (1)  Accesul la  reproducerea umană asistată  medical este 
liber pentru orice persoană, în condiţiile prevăzute la art. 11 sau în cazul 
oricărei femei sau oricărui bărbat care suferă de sterilitate care nu  poate fi 
tratată prin nici o metodă terapeutică clasică sau intervenţie chirurgicală, în 
special în  următoarele cazuri: 

a) incompatibilităţi imunologice; 
b) existenţa unor imposibilităţi de contact între cele două celule 

germinative; 
c) sterilitate din cauze necunoscute. 
(2) În toate cazurile prevăzute  la alin. (1), medicul poate să intervină 

numai cu acordul prealabil atât al donatorului, cât şi al primitorului, 
avându-se în vedere protejarea copilului care va rezulta din aplicarea 
acestei proceduri. 
 
 

Art. 14. - În domeniul reproducerii umane asistate medical sunt 
interzise următoarele activităţi: 

a) producerea abuzivă de embrioni; 
b) lipsa de consimţământ în orice etapă a procedurii, precum şi lipsa 

autorizaţiilor necesare; 
c) intermedierea înţelegerilor pentru maternitatea de substituţie; 
d) manipulările  genetice pe embrioni; 
e) inseminarea post-mortem; 
f) comerţul cu embrioni; 
g) donarea ilicită de embrioni; 
h) traficul de gameţi; 
i) prelevarea de gameţi fără consimţământ; 
j) amestecul de gameţi; 
k) violarea confidenţialităţii datelor privind donările; 
l) nedepistarea eventualelor boli transmisibile sau infecţioase; 
m) avortul selectiv al embrionilor de un anumit sex, prevăzut  în 

reglementările internaţionale de bioetică. 
 

Art. 15. – (1) Tehnicile de reproducere umană asistată medical 
permise sunt următoarele: 
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a) inseminarea artificială; 
b) fecundarea in vitro; 
c) transferul de embrioni. 

  (2) Tehnicile de reproducere umană asistată medical interzise sunt 
următoarele: 

a) inseminarea artificială post-mortem; 
b) transferul de embrioni post-mortem; 
c) intervenţii la cazurile de infertilitate datorate vârstei. 

 
Art. 16. – Procedura inseminării artificiale se poate realiza prin : 
a) inseminare cu celula sexuală a partenerului; 
b) inseminare prin utilizarea celulei unui donator, care se aplică în 

cazul unei boli genetice sau transmisibile la partener. 
 
 

Art. 17. – Fecundarea in vitro poate avea loc în următoarele situaţii: 
a) cu gameţii prelevaţi  de la cuplul reproductiv asistat medical, 

urmată de implantarea embrionului în uterul femeii beneficiare, în cazul în 
care nu se poate realiza pe căi naturale, cu toate că cei doi parteneri sunt 
fertili;  

b) cu gameţii prelevaţi de la persoane complet străine de cuplul 
reproductiv asistat medical care doreşte copilul şi implantarea în uterul 
femeii beneficiare; 

c) cu intervenţia unei terţe persoane, care este femeie donatoare de 
ovule, în cazul în care partenera din cuplul reproductiv asistat medical nu 
dispune de ovule şi, deci, se donează ovulul, dar sarcina este purtată de 
mama beneficiară; 

d) cu intervenţia unei terţe persoane, care poate fi purtătoare de 
sarcină, în cazul în care partenera cuplului reproductiv asistat medical nu 
poate purta sarcina, dar donează ovulul. 
 
 

Art. 18. – Inseminarea conjugală este folosită în cazul impotenţei 
soţului sau al incompatibilităţii biologice între parteneri, precum şi în cazul 
în care sperma nu are cantitatea şi calitatea de spermatozoizi necesare 
fecundării. 
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Art. 19. – (1) Criteriile medicale de selecţie a donatorului privind 
calitatea şi cantitatea de spermatozoizi, starea de sănătate fizică şi mintală 
a donatorului, care poate influenţa bagajul genetic al copilului, sunt  
aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi sunt identice pentru toate 
clinicile care practică inseminarea artificială şi pentru toţi donatorii. 

(2) Actul donării este gratuit, iar  identitatea donatorului este 
confidenţială. 

(3) Donatorul trebuie să-şi dea consimţământul, care trebuie să fie 
clar şi precis. 

(4) Donatorul poate primi o remuneraţie rezonabilă, pentru a 
compensa cheltuielile efectuate sau unele pierderi suferite, precum  
spitalizarea şi lipsa de la serviciu. 

(5) Donatorul de gameţi răspunde, penal sau civil,  în cazul în care  
disimulează existenţa unor boli sau afecţiuni ce riscă să compromită 
integritatea, sănătatea sau viaţa viitorului copil. 
  

 
Art. 20. – În  cazul aplicării unui tratament şi al prevenirii anumitor 

boli pentru care este importantă cunoaşterea bagajului genetic al copilului 
şi al părinţilor biologici, medicul care a efectuat operaţia de inseminare are 
acces la informaţii, fiind exonerat de obligaţia păstrării secretului medical, 
prin invocarea incidenţei unor cazuri de forţă majoră. 

 
 
Art. 21. – (1) Înainte de începerea procedurilor de reproducere 

umană asistată medical, între cuplul reproductiv asistat medical şi mama 
purtătoare sau surogat, se vor întocmi, prin biroul notarial public, 
următoarele acte în formă autentică: 

a) declaraţia cuprinzând consimţământul mamei purtătoare sau al 
mamei surogat  de a participa la procesul de fertilizare in vitro, gestaţie şi 
naştere; 

b) declaraţia cuprinzând consimţământul mamei purtătoare sau 
surogat privind cedarea drepturilor parentale cuplului reproductiv asistat 
medical şi acordul de încredinţare a copilului, imediat după naştere, 
cuplului  reproductiv asistat medical; 

c) consimţământul mamei purtătoare sau surogat privind 
neconsemnarea datelor sale de identitate în certificatul de naştere al 
copilului, în actele civile şi în nici un alt înscris oficial privind maternitatea 
copilului; 
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d) acordul soţului  mamei purtătoare sau surogat, dacă aceasta este 
căsătorită, cu privire la cedarea oricăror drepturi şi obligaţii parentale 
asupra copilului, inclusiv înscrierea sa în certificatul de naştere al copilului 
şi acordul de încredinţare a copilului, la naştere, cuplului reproductiv 
asistat medical; 

e) acordul cuplului reproductiv asistat medical de a-i fi încredinţat 
copilul imediat după naştere; 

f) contractul încheiat între mama purtătoare sau mama surogat şi 
cuplul reproductiv asistat medical în care să se specifice  drepturile şi 
obligaţiile părţilor. 

(2) În cazul unor boli sau situaţii care pot pune în pericol sănătatea 
mamei sau a produsului de concepţie, mama purtătoare sau surogat trebuie 
consiliată cu privire la riscurile care decurg din păstrarea sarcinii, în 
vederea acceptării întreruperii terapeutice a sarcinii. 
 

Art. 22. – Înainte de începerea procedurilor de reproducere umană 
asistată medical, cuplul reproductiv asistat medical va înainta o cerere, 
împreună cu actele prevăzute la art.21 alin. (1), instanţei de judecată, în 
vederea obţinerii unei hotărâri judecătoreşti, prin care se constată 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege; procedurile de 
reproducere umană asistată medical vor începe numai după ce hotărârea 
judecătorească devine irevocabilă. 
 

Art. 23. – (1) În reproducerea umană asistată medical prin 
intermediul unei mame  purtătoare sau surogat, cuplul reproductiv asistat 
medical este înscris în certificatul de naştere al copilului, ca părinţi, dacă 
mama purtătoare sau surogat şi soţul acesteia, dacă este căsătorită, şi-au 
dat consimţământul în acest sens. 

(2) În situaţia prevăzută la alin.(1) statutul parental se atribuie 
cuplului reproductiv asistat medical. 

(3) Înregistrarea nou-născutului în registrul oficiului stării civile şi 
eliberarea certificatului de naştere se fac numai după obţinerea avizului 
direcţiei teritoriale de protecţie a copilului. 
 

Art. 24. – (1) Imediat după naştere, pe baza actelor prevăzute la 
art.21, copilul născut de mama purtătoare sau surogat prin reproducere 
umană asistată medical este încredinţat cuplului asistat medical, dacă 
mama purtătoare sau surogat şi soţul acesteia, dacă este căsătorită, şi-au 
dat consimţământul în acest sens. 
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(2) Mama purtătoare sau surogat beneficiază de  toate drepturile 
prevăzute de lege. 
   

Art. 25. – (1) Reproducerea umană asistată medical prin inseminare  
artificială sau fertilizare in vitro creează drepturi şi obligaţii pentru mama 
copilului, partenerul mamei, medicul implicat şi donatorul de gameţi, 
înainte şi după actul medical de procreaţie. 

 (2) În cazul cuplurilor reproductive asistate medical, consimţământul 
ambilor parteneri este obligatoriu. 

 (3) Consimţământul poate fi revocat în scris, de către unul din 
parteneri, în faţa medicului care practică operaţiile de procreaţie artificială. 

 
Art. 26. – Aplicarea fertilizării in vitro este condiţionată de existenţa 

unei motivaţii terapeutice sau de procreaţie, utilitatea actului de fecundare 
in vitro, aprecierea şanselor de reuşită, caracterul necesar al măsurii, 
respectiv  tratarea sterilităţii şi proporţionalitatea logică între dorinţa de a 
avea un copil şi păstrarea integrităţii fizice a mamei. În situaţia unor cazuri 
speciale, medicul sau persoana va solicita avizul Comisiei de Bioetică din 
cadrul Ministerului Sănătăţii. 

 
Art. 27. – Condiţiile specifice fecundării in vitro sunt, după caz, 

următoarele: 
a) consimţământul scris al cuplului reproductiv asistat medical; 
b) obligaţia de a dovedi existenţa riscului de transmitere a unei boli 

genetice incurabile; 
c) efectuarea intervenţiei într-un centru specializat; 
d) obligaţia de a stabili cauzele infertilităţii; 
e) examinarea embrionului înainte de implantare, în scopul depistării 

eventualelor riscuri de transmitere a unor boli pe cale genetică. 
  

Art. 28. – (1) Femeia căreia urmează să i se implanteze embrionul 
trebuie să aibă  posibilitatea  ca,  în orice moment al procesului medical, 
să-şi retragă consimţământul la implantare. 

(2) Cuplul reproductiv asistat medical sau părinţii biologici ai  
embrionului pot să-şi retragă consimţământul înaintea efectuării operaţiilor 
de implantare.  
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Art. 29. – Prevederile prezentei legi se aplică şi în cazul sarcinilor 
gemelare, în urma procedurii de reproducere umană asistată medical,  
indiferent de numărul copiilor rezultaţi. 
 

CAPITOLUL IV  
Sancţiuni 

 

Art. 30. – Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage  
răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz,  conform 
prevederilor legale. 
 

CAPITOLUL V 
Dispoziţii finale 

 

Art. 31. – (1) Serviciile de sănătate a reproducerii umane sunt 
finanţate  de la bugetul de stat, bugetul Fondului unic de asigurări sociale 
de sănătate, după caz, din contribuţii personale ale asiguraţilor, donaţii şi 
sponsorizări. 

(2) Serviciile de reproducere umană asistată medical sunt finanţate de 
la bugetul de stat şi bugetul Fondului unic de asigurări sociale de sănătate 
numai în cazurile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. 

(3) Plata serviciilor medicale de întrerupere voluntară a sarcinii la 
categoriile de femei scutite de taxă, prin ordin al ministrului sănătăţii, se 
acoperă din Fondul unic de asigurări sociale de sănătate. 
   

Art. 32. – Pentru  coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii 
de reproducere  umană asistată medical se înfiinţează, prin Hotărâre a 
Guvernului la propunerea Ministerului Sănătăţii, Comisia pentru 
supravegherea reproducerii umane asistată medical. 

  

Art. 33. – (1) Autorităţile sanitare dau publicităţii, anual, rapoarte 
privind sănătatea reproducerii populaţiei. 

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, Ministerul Sănătăţii va elabora metodologia specifică şi ghidurile de 
practică medicală în spiritul prezentei legi care se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

(3) La intrarea în vigoare a prezentei legi, orice alte dispoziţii 
contrare se abrogă. 

 
Art. 34. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data 

publicării  în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în şedinţa 
din 21 noiembrie 2005, cu respectarea prevederilor articolului 76    
alineatul (1) din Constituţia României, republicată. 
 

 
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
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