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R A P O R T 
asupra proiectului de lege privind prelevarea 
şi transplantarea de ţesuturi şi organe umane 

 
 
    In urma examinării  proiectului de lege privind prelevarea şi transplantarea de ţesuturi şi organe umane în 
şedinţa  din 21. 05.1997, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Articolul iniţial Amendamentul propus 
Text adoptat de comisie 

Motivare 

0 1 2 3 
  1. Art.1 

 
 
    Prelevarea şi transplantarea de ţesuturi 
şi organe umane se fac    în     scop  
terapeutic     în 
 
 

    Autor: dl.deputat dr. Ion Berciu 
(Grupul parlamentar al PNŢCD-Civic-
Ecologist) 
  “Art.1. -(1) Prelevarea şi transplantarea 
de ţesuturi şi organe umane se   fac  în  
scop 

  Pentru definirea noţiunilor de bază cu 
care operează legea. 
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0 1 2 3 
 condiţiile prezentei legi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

terapeutic în condiţiile prezentei legi. 
   (2) Prin prelevare se înţelege 
recoltarea de ţesuturi şi/sau organe 
sănătoase, morfologic şi funcţional, în 
vederea realizării unui transplant. 
    (3) Prin transplant de ţesuturi şi/sau 
organe se înţelege acea activitate 
medicală complexă care, în scop 
terapeutic, înlocuieşte ţesuturi şi/sau 
organe compromise, morfologic şi 
funcţional, din corpul unui subiect uman 
cu alte structuri similare, dovedite ca 
fiind sănătoase. 
    (4) In înţelesul prezentei legi, prin 
donator se înţelge subiectul în viaţă sau 
subiectul în stare de moarte cerebrală, 
compatibil genetic cu potenţialul 
primitor care, în scop terapeutic, 
donează ţesuturi şi/sau organe umane. 
    (5) Prin primitor se înţelege subiectul 
care beneficiază de realizarea unui 
transplant.”  
 
 
 
 
 

 

0 1 2 3 
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 2.     Art.3 
 
     (1) Necesitatea        efectuării,  
prelevării  şi   transplantării   de 

   Autor dl.deputat Buga Florea (Grupul 
parlamentar al PRM) 
   “Art.3.-(1)Necesitatea efectuării,  
prelevării             şi  

  Pentru încurajarea iniţiativei regionale 
şi necesitatea descentralizării acestor 
activităţi. 

 ţesuturi şi organe umane, coordonarea şi 
supravegherea acestor activităţi 
medicale revin Comisiei de 
Transplantare de Organe şi Ţesuturi şi 
subcomisiilor de specialişti din cadrul 
acesteia, ce funcţionează în Ministerul 
Sănătăţii. 
    (2) Componenţa, precum şi 
organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 
acestei comisii se stabilesc prin 
Regulament, aprobat de ministrul 
sănătăţii prin ordin. 

transplantării_ de ţesuturi şi organe 
umane, coordonarea şi supravegherea 
acestor activităţi medicale revin 
Comisiei de transplant  de ţesuturi şi 
organe, care funcţionează în Ministerul 
Sănătăţii, precum şi centrelor regionale 
de transplant. 
   
  (2) Componenţa, precum şi 
organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 
acestei comisii, ca şi a centrelor 
regionale de transplant, se stabilesc prin 
regulament, avizat de Colegiul 
Medicilor din România şi aprobat de 
ministrul sănătăţii_.” 

 

3     Art.4 
 (1) Se interzice divulgarea oricărei 
informaţii care ar permite primitorului 
identificarea celui care a donat un ţesut  
sau 
 
 
 

    Autor: dl.deputat dr.Ion Berciu 
(Grupul parlamentar al PNŢCD-Civic-
Ecologist) a propus eliminarea textului. 

   Nu face obiectul acestui capitol. 

0 1 2 3 
 un organ. De la această dispoziţie se   
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4. 

poate deroga numai în caz de necesitate 
terapeutică.  2) Se interzice publicitatea 
în favoarea donării de ţesuturi şi organe 
în folosul unei persoane sau al unei 
instituţii spitaliceşti determinate 
 
   Art.5 
  
  1) Prelevarea de ţesuturi şi organe 
umane în scop terapeutic, se poate 
efectua de la persoane majore în viaţă, 
cu capacitate mintală deplină, numai 
dacă nu există un pericol pentru viaţa 
donatorului şi cu consimţământul scris, 
liber, prealabil şi expres al acestuia, 
conform modelului din anexa nr.1. 
   (2) Controlul prealabil clinic şi de 
laborator al donatorului este obligatoriu. 
 (3) Consimţământul se dă numai după 
ce  donatorul  a fost 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
     
 
 
    Devine art.4. 

 
 
 
 
   
  
 
 
   Prin renumerotare. 

0 1 2 3 
 informat de medic asupra eventualelor 

riscuri şi consecinţe pe plan fizic, psihic, 
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familial şi profesional, rezultate din 
faptul prelevării. 
 (4) Donatorul poate reveni înainte de 
prelevare asupra consimţământului dat. 

5.     Art.6 
  Se interzice prelevarea  de organe şi 
ţesuturi umane de la potenţiali donatori 
minori, precum şi de la persoanele 
lipsite de discernământ, aflate în viaţă. 
 

  Autor: dl.deputat dr. Florian Udrea 
(Grupul parlamentar al PDSR) a propus 
eliminarea textului. 

   Se regăseşte în textul art.5 şi art.7 din 
proiectul de lege. 

6.    Art.7 
 

   Devine art.5. 
 Autor: dl.deputat Romulus Raicu ( 
Grupul parlamentar al PUNR). 

     Prin renumerotare. 

  (1) Prin derogare de la  dispoziţiile art.6 
prelevarea de măduvă osoasă poate fi 
efectuată şi de la un minor în beneficiul 
fratelui sau surorii sale. 
 
  (2) Prelevarea de  măduvă osoasă de la 
minori nu poate fi  
 
 
 
 
 

  “Art.5. -(1) Prelevarea de măduvă 
osoasă poate fi efectuată şi de la un 
minor numai în beneficiul fratelui sau 
surorii sale. 
 
  (2) Prelevarea de măduvă osoasă de la 
minori se poate face 

  Pentru apărarea drepturilor copilului. 
 
 
 
      
     Idem. 
 

0 1 2 3 
 făcută decât sub rezerva 

consimţământului fiecăruia din titularii 
autorităţii părinteşti sau  reprezentanţilor 

numai cu consimţământul fiecăruia 
dintre titularii autorităţii părinteşti sau al 
reprezentantului legal_ al minorului. 
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legali ai  minorului. Consimţământul se 
exprimă în  faţa preşedintelui 
tribunalului  sau unui magistrat delegat 
de el. 
 
 
 
 
 
 
 (3) In caz de urgenţă, consimţământul 
poate fi luat de procuror. 
  (4) Autorizaţia de a efectua prelevarea 
este acordată de o comisie de experţi 
care se asigură că minorul a fost 
informat despre prelevarea ce urmează 
să fie făcută în vederea exprimării 
voinţei, dacă este apt   pentru aceasta. 
Refuzul minorului împiedică orice 
prelevare. 
 
 
 
 
 

Consimţământul se exprimă în  faţa 
preşedintelui tribunalului judeţean sau al 
municipiului Bucureşti, după caz, în raza 
de activitate a căruia domiciliază 
minorul,  ori în faţa unui magistrat, după 
efectuarea  obligatorie a unei anchete de 
către autoritatea tutelară competentă.” 
  Alin.3 se propune eliminarea textului. 
 
  “(3) Refuzul minorului  împiedică orice 
prelevare.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Transplantul nu se consideră caz de 
urgenţă. 
   
 Pentru apărarea drepturilor copilului. 

0 1 2 3 
7.    Art.8,alin.(2), (3) şi (4) 

   (2) Prelevarea se face în acest caz cu 
consimţământul scris al membrilor 

    Se propun următoarele: 
    a) devine art.6; 
   b) la alin.(2) să se înlocuiască 

     
     Prin renumerotare. 
  Pentru  respectarea normelor de tehnică 
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majori ai familiei sau rudelor în 
următoarea ordine: soţ, părinte, copil, 
frate ori soră.  In absenţa acestora, 
consimţământul va fi luat de la persoana 
autorizată în mod legal  a-l reprezenta pe 
defunct, în ambele situaţii procedându-
se conform modelului înscris în anexa 
nr.2a. 
   (3) Dacă persoana decedată a exprimat 
în scris în timpul vieţii dorinţa de a dona 
organe şi/sau ţesuturi (posesor al cărţii 
de donator), potrivit modelului din anexa 
nr.3, consimţământul cerut la alin.2 nu 
este necesar. 
   (4) Dacă donatorul decedat este minor, 
prelevarea de organe şi/sau ţesuturi se 
poate face numai cu consimţământul 
scris al părinţilor sau reprezentantului 
legal, potrivit modelului înscris în anexa 
nr.2 b. 
 
 
 
 

numărul anexei “2a” cu “2”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   c) la alin.(3), expresia “anexa nr.3” se 
înlocuieşte cu “anexa nr.4”; 
 
 
 
 
   d) la alin.(4) expresia “anexa nr.2b” se 
înlocuieşte cu “anexa nr.3”. 

legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Idem. 
 
 
 
 
 
 
   Idem. 

0 1 2 3 
8.    Art.9, alin.(1) 

  (1) Elementele şi criteriile, pe baza 
cărora se face confirmarea medicală a 
morţii cerebrale precum şi datele pe care 

  Devine art.7 şi se înlocuieşte expresia 
“anexa nr.4” cu “anexa nr.5”. 

   Idem. 
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trebuie să le conţină actul constatator, 
sunt prevăzute în anexa nr.4. 

9.     Art.10 
 
 
 
 
 
 
    (1) Este interzisă  prelevarea de 
ţesuturi şi organe umane, dacă în timpul 
vieţii persoana şi-a manifestat voinţa în 
scris de a nu se face asemenea prelevări 
sau atunci când prin actul prelevării s-ar 
compromite o autopsie medico-legală. 
   
 
  (2) Introducerea sau scoaterea din ţară 
de ţesuturi, organe şi alte elemente sau 
produse ale corpului uman    se    poate  
face 
 
 

    Devine art.8. 
 Domnii  deputaţi dr.Bazil Dumitrean 
(Grupul parlamentar al PNŢCD-Civic-
Ecologist) şi dr.Florian Udrea (Grupul 
parlamentar al PDSR) au propus 
următoarea reformulare: 
  “” Art.8 -(1) Prelevarea de ţesuturi şi 
organe umane se poate efectua numai 
dacă s-a manifestat consimţământul în 
scris de a se face asemenea activităţi 
precum şi dacă prin actul prelevării nu 
se compromite o autopsie medico-legală 
solicitată, în condiţiile legii. 
  (2) Introducerea sau scoaterea din ţară 
de ţesuturi, organe şi alte elemente sau 
produse ale corpului   uman   se poate  
face 
 

   Prin renumerotare. 
 
 
 
 
 
 
    Pentru  o formulare mai clară şi 
precisă. 
 
 
 
 
 
 
   
 
    Pentru delimitarea precisă a 
atribuţiilor. 
 

0 1 2 3 
 numai pe    baza        autorizaţiei 

speciale a Ministerului Sănătăţii   pentru 
fiecare lot, fără a prejudicia stocurile din 
rezerva naţională. 
 

numai pe    baza        autorizaţiei 
speciale emisă de Comisia de transplant 
de ţesuturi şi organe umane din 
Ministerul Sănătăţii,   pentru fiecare 
situaţie, fără a prejudicia stocurile din 
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  (3) Instituţiile de profil ale Ministerului 
Apărării Naţionale, autorizate de 
Ministerul Sănătăţii, vor informa cu 
privire la organizarea şi efectuarea 
acestui  acestui tip de activităţi impuse 
de necesitatea soluţionării unor aspecte 
specifice ale activităţii de acest gen din 
unităţile respectivului minister. 
  (4) Donatorul nu poate ceda organe 
unice sau vitale şi nici organe de 
reproducere contra naturii umane. 
    (5) Prelevarea de organe unice - 
inimă, ficat, pancreas, se poate face 
numai de pe cadavre. 
 

rezerva naţională.” 
  Alin.(3) se propune eliminarea textului.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  “(3) Donatorul viu nu poate ceda 
organe unice sau vitale _. 
 
 
  (4) Prelevarea de organe unice_se 
poate face numai  de la cadavre.” 
 
 
 
 

 
  
   Se va prelua la capitolul final. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
    Pentru o formulare mai clară şi 
precisă. 
  
 
     Idem. 

0 1 2 3 
10.    Art.11 

 
 
 
 
 
  (1) Transplantarea  de ţesuturi şi organe 

    Se propune ca art.11 să devină art.9. 
Domnul deputat dr.Francisc Baranyi 
(Grupul parlamentar al UDMR) a propus 
următoarea reformulare: 
  “Art.9. -(1) Transplantarea  de ţesuturi 
şi organe umane se efectuează numai în 
scop terapeutic şi cu consimţământul  

    Prin renumerotare. 
 
 
 
 
 
   Pentru o formulare mai clară şi 



 10

umane se poate efectua numai  dacă este 
singura în măsură să asigure salvarea 
integrităţii corporale sau sănătăţii 
primitorului, cu consimţământul  scris al 
acestuia, dat în prezenţa medicului şef al 
secţiei unde este internat  şi a doi 
martori, conform modelului din anexa 
nr.5. 
 

scris al primitorului, dat în prezenţa 
medicului, şef al secţiei în care acesta 
este operat şi a doi martori, conform 
modelului din anexa nr.6. 
 
 
 
 

precisă. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (2) In cazul când primitorul este în 
imposibilitatea de a-şi da 
consimţământul, acesta poate fi dat în 
scris de  unul din membrii majori ai 
familiei sau rude, în următoarea ordine: 
soţ, părinte, copil, frate sau soră. 
 
 
 

   (2) In cazul când primitorul este în 
imposibilitatea de a-şi da 
consimţământul, acesta poate fi dat în 
scris_ în următoarea ordine: de către 
unul din membrii familiei, de o altă rudă 
sau reprezentantul legal al acestuia. 
 
 
 
 
 

   Idem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3) Pentru minori sau persoanele  
handicapate mintal,   consimţământul va 
fi dat de părinţi sau, după caz, de 
reprezentantul legal al acestora, conform 
modelului din anexa nr.6. 
  4) Consimţământul poate fi dat numai 
după ce medicul a informat primitorul 
sau, după caz, persoanele prevăzute la 

  3) Pentru minori sau persoanele lipsite 
de discernământ, consimţământul va fi 
dat de părinţi sau, după caz, de 
reprezentantul legal al acestora, conform 
modelului din anexa nr.7. 
  (4) Consimţământul poate fi dat numai 
după ce medicul a informat primitorul 
sau, după caz, persoanele prevăzute la 

  Idem. 
 
 
 
 
 
 
  Pentru completarea trimiterii.  
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11. 

alin.(2) asupra eventualelor riscuri de 
ordin medical rezultate din actul 
transplantării.”  
 
 
   Art.12 
  Transplantarea de ţesuturi şi organe 
umane se poate face fără 
consimţământul prevăzut la art.11 dacă, 
datorită unor împrejurări obiective, 
legătura cu familia ori cu reprezentanţii 
legali ai primitorului, aflat în 
imposibilitatea de a-şi da 
consimţământul, nu se poate lua în timp 
util, iar întârzierea ar 
 
 
 
 

alin.(2) şi (3) asupra eventualelor riscuri 
de ordin medical rezultate din actul 
transplantării.”  
 
 
  Se propune să devină art.10, expresia 
“art.11” se înlocuieşte cu “art.9”, iar 
expresia “anexa nr.7” se înlocuieşte cu 
“anexa nr.8”. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 Prin renumerotare şi pentru indicarea 
corectă a trimiterii. 

0 1 2 3 
 
 
 
 
 
 
12. 

duce inevitabil la moartea acestuia, fapt 
consemnat de medicul şef de secţie şi de 
doi martori, conform modelului din 
anexa nr.7. 
 
  - 

 
 
 
 
 
 
   Se propune să se introducă Capitolul 
IV cu următorul titlu: 
“Sancţiuni” 

 
 
 
 
 
 
  Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
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13.   -  Autori: Domnii deputaţi dr.Daniela 

Bartoş, dr.Vasile Cândea şi dr.Florian 
Udrea (Grupul parlamentar al PDSR), 
dl.deputat dr. Francisc Baranyi (Grupul 
parlamentar UDMR), dl.deputat dr.Bazil 
Dumitrean şi dl.deputat dr.Ion Berciu 
(Grupul parlamentar PNŢCD - Civic - 
Ecologist) au propus să se introducă 
următoarele texte noi, ca art.11-16, după 
cum urmează: 
“Art.11. - Nerespectarea prevederilor 
prezentei legi atrage răspunderea 
disciplinară, materială,  
civilă, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  S-a preluat textul art.17 din proiectul de 
lege, iar textele noi introduse 
reglementează sancţiuni pentru 
nerespectarea unor    dispoziţii  
esenţiale     şi 

0 1 2 3 
  contravenţională sau penală,după caz. 

 
 Art.12. - Prelevarea sau transplantul de 
ţesuturi şi/sau organe umane fără 
consimţământul dat, în condiţiile 
prezentei legi, constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 5 
ani. 
   Art.13. - Fapta persoanei care a dispus 
sau a efectuat prelevarea atunci când  

imperative cuprinse în proiect. 
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prin    aceasta  secompromite o autopsie 
medico-legală , solicitată în condiţiile 
legii, constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani.
 Art.14. -(1) Constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani 
fapta persoanei de a dona contra plată 
ţesuturi şi/sau organe umane. 
(2) Determinarea unei persoane să 
doneze ţesuturi şi/sau  organe umane, 
indiferent sub ce formă, constituie  
infracţiune  şi 
 
 
 
 

0 1 2 3 
  se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 

ani. 
 
  Art.15. - Organizarea şi/sau efectuarea 
prelevării şi/sau transplantării de ţesuturi 
şi/sau organe umane, în scopul obţinerii 
vreunui profit, din vânzarea ţesuturilor 
şi/sau organelor umane, constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la 2 la 7 ani. 
     Art.16. -      Incălcarea dispoziţiilor 
art.8 alin.(2) constituie infracţiune şi se 

 



 14

pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 
ani.” 
 

14.    Capitolul IV 
   Dispoziţii tranzitorii şi finale 

   Se propune să devină  Capitolul V. 
 

   Prin renumerotare. 

15.    Art.13. 
 
 
 
 
 

    Se propune să devină art.17. 
 Autori:  Domnii deputaţi dr.Vasile 
Cândea şi dr.Florian Udrea (Grupul 
parlamentar al PDSR) au propus 
următoarea reformulare: 
 
 
 
 
 

   Prin renumerotare. 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (1) Prelevarea  şi transplantarea de 
ţesuturi şi organe umane se efectuează 
de medici de specialitate şi numai în 
spitalele stabilite de Ministerul Sănătăţii, 
la propunerea Comisiei de Transplantare 
de Organe şi Ţesuturi din acest minister. 
   (2) Condiţiile de autorizare a spitalelor 
prevăzute la alineatul  precedent se 
stabilesc prin ordin al ministrului 
sănătăţii, la recomandarea Colegiului 
Medicilor din România. 
 
 

  “Art.17. - (1) Prelevarea şi 
transplantarea de ţesuturi şi organe 
umane se efectuează de  medici de 
specialitate şi numai în spitalele 
autorizate de Ministerul Sănătăţii şi care 
sunt centre regionale de transplant.  
 
    (2) Condiţiile de autorizare a 
spitalelor prevăzute la alin.(1) sunt 
avizate de Colegiul Medicilor din 
Romănia şi se stabilesc prin 
regulamentul de autorizare a prelevării şi 
transplantării de ţesuturi şi organe, 

   Pentru a determina condiţiile şi 
unităţile spitaliceşti competente a efectua 
asemenea activităţi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

 
 
 
 
16. 

 
   Art.14 
 Donarea voluntară în timpul vieţii sau 
consimţământul scris   pentru prelevarea 
de organe şi ţesuturi după moartea 
cerebrală, în scopul transplantării, act 
profund umanitar, dă dreptul celui în 
cauză la înregistrarea şi 
 
 

aprobat prin ordin de ministrul 
sănătăţii.” 
 
   Se propune să devină art.18 iar 
expresia “anexele nr.3 şi nr.8” să se 
înlocuiască cu “anexele nr.4 şi nr.9.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
    Prin renumerotare. 

0 1  3 
 primirea “CĂRŢII DE DONATOR”, 

conform modelelor din anexele nr.3 şi 
nr.8. 
 

2  

17.    Art.15     Se propune să devină art.19. 
Autor: Dl.deputat dr. Francisc  

    Prin renumerotare. 

  
 
 
 Costul investigaţiilor,  al spitalizării, 
operaţiilor, medicamentelor, materialelor 
sanitare şi de întreţinere, precum 
şi al îngrijirilor post operatorii - se 

Baranyi (Grupul parlamentar al UDMR) 
a propus următoarea reformulare: 
   “Art.19. - Costul investigaţiilor, al 
spitalizării, operaţiilor, medicamentelor, 
materialelor sanitare şi de întreţinere, 
precum şi al îngrijirilor post operatorii, 
se suportă _ de către spitalul în care sunt  

 
 
 
  Pentru enumerarea corectă a 
posibilităţilor de achitare a costurilor 
acestui act medical. 



 16

suportă integral de către spitalul în care 
sunt internaţi donatorii şi primitorii de 
ţesuturi şi organe umane. 

internaţi donatorii şi primitorii de 
ţesuturi şi organe umane, de către 
asigurările de sănătate şi de către 
persoana în cauză, după caz, în condiţiile 
legii.” 
 

 18.     Art.16 
  Donatorii   au obligaţia să declare 
bolile transmisibile şi factorii de risc 
cunoscuţi de ei după o prealabilă 
informare în cadrul examenului medical.
 
 
 

   Autor: Domnul deputat dr.Liviu 
Dragoş (Grupul parlamentar Naţional 
Liberal) a propus să se elimine. 

  Este obligaţia profesională a medicului 
de a efectua investigaţiile medicale 
necesare. 

0 1 2 3 
 19.    Art.17 

 Nerespectarea  prevederilor prezentei 
legi atrage răspunderea disciplinară, 
materială, civilă, contravenţională sau 
penală, după caz. 
 

   Se propune să se elimine.   A fost preluat ca art.11, la pct.13 din 
prezentul Raport. 

20.    Art.18 
   (1) Determinarea            unei personale 
de a ceda organe, ţesuturi, produse ale 
corpului sau alte elemente ale corpului 
uman  contra plată, indiferent sub ce 
formă se pedepseşte cu închisoare de la 
2 la 7 ani. 
   (2) Sunt sancţionate cu aceeaşi 

    Se propune să se elimine.   A fost preluat ca art.14, la pct.13 din 
prezentul Raport. 
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pedeapsă: 
   a) faptul de a mijloci obţinerea unui 
ţesut sau organ contra plată sau de a 
ceda cu titlu oneros un astfel de ţesut sau 
organ din corpul altei persoane; 
  b) organizarea prelevării şi 
transplantării de organe în scopul 
obţinerii de profit realizat pe seama 
organelor, ţesuturilor, celulelor sau altor 
elemente ale corpului uman. 
 
 
 

0 1 2 3 
21.    -  Autori: Domnii   deputaţi  

dr.Dumitrean Bazil (Grupul parlamentar 
al PNŢCD - Civic - Ecologist) şi 
dr..Francisc Baranyi (Grupul 
parlamentar al UDMR) au propus să se  
introducă   un 

 

  text nou, ca art.20, cu următorul cuprins:
  “Art.20. - Activitatea de prelevare şi 
transplantare de ţesuturi şi organe umane 
se poate face şi în cadrul reţelelor 
medicale proprii ale altor ministere, în 
condiţiile legii.” 
 

 
 
   Pentru reglementarea acestor activităţi 
şi în cadrul celorlalte reţele medicale. 

 

22.    Art.19 
   Anexele nr.1, 2a, 2b şi 3 - 8 fac parte 

    Se propune să devină art.21, iar 
sintagma “Anexele nr.1,2a,2b şi  3 -8” 

   Prin renumerotare.  
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integrantă din prezenta lege. să se înlocuiască cu “Anexele nr.1 - 9.” 
 

23.    Art.20, alin.(1) 
   (1) Prezenta  lege   intră    în vigoare la 
90 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României. 

     Se propun următoarele: 
     a) să devină art.22; 
  b) Autor: dl.deputat  Liviu Negoiţă 
(Grupul parlamentar Naţional Liberal) a 
propus ca, la alin.(1), să se înlocuiască 
cifra “90” cu cifra “60”; 
 
 
 
 
 

 
   Prin renumerotare. 
  Pentru reducerea termenului de intrare 
în vigoare a legii. 
 
 
 

 

0 1 2 3 
 24.     Anexa nr.2a 

              DECLARAŢIE 
 Subsemnatul(a)__________ în calitate 
de soţ(ie), părinte, copil major, frate, 
sora numitului __________ decedat, 
DECLAR că sunt de acord cu recoltarea 
şi donarea următoarelor organe şi 
ţesuturi ______________________ 
Declar că înţeleg gestul meu ca fiind 
profund umanitar şi nu am nici un fel de 
pretenţii materiale. 
Data _______ 
       Reprezentantul donatorului 
              (grad de rudenie) 
              ________________ 

   Se propune să devină “anexa nr.2.”    Prin renumerotare şi pentru respectarea 
normelor de tehnică legislativă. 

 



 19

 
 25.     Anexa nr.2b 

 
              DECLARAŢIE 
 
                    
     Subsemnatul(a) ____________ 
(tatăl/mama, reprezentant legal) a 
numitului ___________________ 
minor, informat şi conştient asupra 
riscului şi beneficiilor transplantelor  
de     organe   şi  

     Se propune să devină “anexa nr.3.”     Idem.  

0 1 2 3 
 ţesuturi,în concordanţă cu legislaţia în 

vigoare referitoare la prelevarea şi 
transplantarea de ţesuturi şi organe 
umane, DECLAR că sunt de acord cu 
recoltarea şi donarea următoarelor 
organe şi ţesuturi 
_______________________________ 
   Inţeleg gestul meu ca un act profund 
umanitar. Asupra mea nu au fost făcute 
nici un fel de presiuni. Sunt de acord să 
nu primesc, eu sau familia mea, nici un 
fel de recompensare. 
Data ___________ 
                Tatăl ________________ 
                Mama _______________ 
                Reprezentant legal ___ 
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 26.    Anexa nr.3 
 
            DECLARAŢIE 
    Subsemnatul ________________ 
în speranţa că după moartea mea îi pot 
ajuta pe ceilalţi semeni ai mei, DECLAR 
că accept   ca  după    decesul   meu 
 

   Se propune să devină “anexa nr.4.”     Prin renumerotare.  

0 1 2 3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

să-mi fie recoltate şi donate următoarele 
organe şi ţesuturi anatomice 
_____________________ 
în vederea transplantării. 
 
Data _____________ 
 
                    Semnătura ________ 
                    Martor       _________ 
                    Martor       _________ 
   Acest document este conform cu 
dispoziţiile legislaţiei referitoare la 
prelevarea şi transplantarea de ţesuturi şi 
organe umane. 
 
  COMISIA DE TRANSPLANT _____ 
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27. 

 
 
     Anexa nr.4 
CRITERII DE DIAGNOSTIC  
PENTRU CONFIRMAREA MORŢII 
           CEREBRALE 
DATELE CE TREBUIE SĂ LE 
 
 

    
   
 
 
  Se propune să devină “anexa nr.5.” 
Autori: Domnii deputaţi dr. Vasile 
Cândea (Grupul parlamentar al PDSR) , 

 
     
 
 
    Prin renumerotare. 

0 1 2 3 
 CONŢINĂ ACTUL CONSTATATOR 

 
 

dr.Francisc Baranyi (Grupul parlamentar 
al UDMR) şi dr.Florian Udrea (Grupul 
parlamentar al PDSR) au propus 
următoarele: 

  

 28.       Anexa nr.4,pct.I - subpct.2 
      2. Absenţa VENTILAŢIEI 
SPONTANE  confirmată de ţesutul de 
apnee (la un Pa CO2 de 60 mmHg). 
 
 
 

  Să se înlocuiască cuvăntul “ţesutul” cu 
cuvăntul “testul”; 

  Pentru  folosirea termenului corect.  

 29.    Anexa nr.4, pct.II 
 Cauza care a determinat moartea 
cerebrală trebuie să fie clar stabilită după 
o corectă evaluare a activităţii 
trunchiului cerebral în funcţie de scala 
precisă: 
1. Leziuni intracraniene cunoscute şi 
ireparabile. 

     Să se reformuleze pct.II după cum 
urmează : 
   “II. Cauza care a determinat moartea 
cerebrală trebuie să fie clar stabilită_”. 

    Celelalte precizări  se regăsesc la pct.I 
cu 1. 
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2. Abolirea mişcărilor spontane. 
3. Apnee mai mult de 4 minute. 
4. Absenţa reflexelor de trunchi 
cerebral:pupilar, cornean, cillospinal, 
vertebralo-ocular, oculo-cefalic. 
 
 
 
 

0 1 2 3 
30.     Anexa nr.4, pct.III 

 Excluderea altor  cauze reversibile care 
ar putea produce un tablou clinic şi un 
traseu EEG asemănătoare cu cele din 
moartea cerebrală (hipotemia, <35 grade 
C, medicamente depresoare ale 
sistemului nervos central, hipotensiune 
arterială - presiune arterială medie 55 
mmHg). 
 

   Semnul “<“ să se înlocuiască cu 
sintagma “mai mică de”, iar după 
cuvăntul “medie” să se introducă 
sintagma “mai mică de”; 

    Pentru o exprimare corectă.  

 31.     Anexa nr.4, pct.IV 
  Angiografia cerebrală a celor patru axe 
vasculare (carotide şi vertebrale) nu este 
obligatorie pentru stabilirea 
diagnosticului de moarte cerebrală. 
 

    Să se elimine textul.    Se regăsesc la pct.I şi III din anexă.  

 32.    Anexa nr.4, pct.V 
 Diagnosticul de   moarte cerebrală va fi 
stabilit de 2 anestezişti-reanimatori 

   Devine pct.IV cu următoarea 
reformulare: 
  “IV. Diagnosticul de moarte cerebrală 

    Prin renumerotare. 
 
  Prelevarea şi transplantarea de ţesuturi 
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diferiţi sau de un anestezist reanimator, 
un neurolog şi un medic legist prin două 
examinări repetate la un interval de 6 
ore. 
 

va fi stabilit de doi anestezişti 
reanimatori sau de un anestezist 
reanimator şi un neurolog sau 
neurochirurg, prin două examinări 
repetate la un interval de 6 ore.” 
 
 
 

şi organe umane este un act  terapeutic. 

0 1 2 3 
 33.     Anexa nr.5 

           DECLARAŢIE 
     Subsemnatul _______________ 
informat şi conştient asupra riscurilor şi 
beneficiului transplantelor de organe şi 
ţesuturi, în concordanţă cu dispoziţiile 
cuprinse în legislaţia referitoare la 
prelevarea şi transplantarea de ţesuturi şi 
organe, DECLAR     că    sunt  de 

   Se propune să devină “anexa nr.6”.     Prin renumerotare.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acord cu primirea următoarelor organe 
şi/sau ţesuturi anatomice 
________________________________ 
       Data _________ 
                 
                  Medic şef ___________ 
                  Martor     ___________ 
                  Martor     ___________ 
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34.       Anexa nr.6 
             
              DECLARAŢIE 
      Subsemnatul (ţii) ___________ 
părinţi (copil major, frate, soră, 
reprezentanţi legali) ai numitului 

    Se propune să devină “anexa nr.7”.    Idem. 

0 1 2 3 
 ________________________  minor 

(handicapat mintal), informat şi 
conştient asupra riscurilor şi beneficiilor 
transplantelor de organe şi ţesuturi în 
concordanţă cu legislaţia în vigoare 
referitoare la prelevarea de ţesuturi şi 
organe umane, DECLAR că sunt de 
acord cu primirea următoarelor organe 
şi/sau ţesuturi anatomice 
_____________ 

   

 Data __________ 
 
              Semnătura ____________ 
              Medic şef secţie _______ 
              Martor ________________ 
              Martor ________________ 
 

   

 35.      Anexa nr.7 
DECLARAŢIE - DECIZIE 

   Comisia de ţransplantare de organe şi 
ţesuturi umane din Ministerul Sănătăţii a 
încercat prin toate mijloacele uzuale, să 

    Se propune să devină “anexa nr.8”.      Idem.  
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ia legătură cu familia (urmaşii, 
reprezentanţii legali) numitului 
___________ aflat pe lista de aşteptare  
în           vederea 
 

0 1 2 3 
 transplantării de ______________. 

       Intrucât acest lucru nu a fost posibil 
în intervalul de timp avut la dispoziţie, 
pentru evitarea decesului receptorului, 
comisia a hotărât începerea transplantării 
în ziua de ________ ora __________ 
 
        Data _______ 
 
 

   

 MEDIC ŞEF SECŢIE _______ 
        Martor ____________________ 
        Martor ____________________ 
 
        COMISIA DE TRANSPLANT: 
        1. ________________ 
         2.________________ 
         3.________________ 
         4.________________ 
         5.________________ 
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 36.      Anexa nr.8 
DECLARAŢIE-DECIZIE 

      Subsemnatul _____________ 
informat   şi  conştient      asupra 

    Se propune să devină “anexa nr.9”.     Idem.  

0 1 2 3 
  riscurilor şi beneficiilor transplantelor de 

organe şi ţesuturi, în concordanţă cu 
dispoziţiile legale în vigoare referitoare 
la prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi 
organe, DECLAR  că      sunt    de 
acord cu înscrierea mea ca donator 
voluntar post-mortem   pentru 
următoarele organe şi ţesuturi 
________________________ 
    Sunt de acord cu investigarea mea 
periodică şi gratuită privind starea mea 
de sănătate,primind în schimb “Cartea 
de Donator”. 
    Potrivit legii, asupra hotărârii mele 
pot reveni oricând, sub condiţia ca actul 
scris de revenire să fie semnat şi de 2 
martori. 
 
   Data _________ 
 
           Semnătura _____________ 
           Martor       ______________ 
           Martor       ______________ 
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0 1 2 3 
  COMISIA DE TRANSPLANT: 

    1. _____________ 
    2. _____________ 
    3. _____________ 
    4. _____________ 
    5. _____________ 
 
   De acord cu donarea organelor şi 
ţesuturilor menţionate mai sus cu 
eliberarea “Cărţii de donator”. 
 
      Data _____________ 
 
 
             Nr.de înregistrare ______ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28

 
 
 

 
 
 

In cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul Amendamentul propus şi autorul 
acestuia  

Motivare 

0 1 2 3 
    
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
       Art.4, alin.(1) 

     Autor: Domnul deputat dr.Florian 
Udrea (Grupul parlamentar al PDSR) a 
propus următoarele: 
     Să se introducă un nou text , ca 
alin.(1), cu următorul cuprins: 
      “Art.4. - (1)  Evidenţa donatorilor, a 
primitorilor, precum şi a tuturor 
informaţiilor privind operaţiuni de 
prelevare, transplant, procesare a 
ţesuturilor şi/sau organelor vor fi 
operate pe calculator, având caracter 
confidenţial, sub directa coordonare a 
Ministerului Sănătăţii.” 
 

 
 
 
 
 
 
       1. Confidenţialitatea informaţiilor şi 
corectitudinea acestora constituie garanţia 
funcţionalităţii aşa-zisei bănci de organe. 
Este necesară înfiinţarea şi dezvoltarea 
unui sistem informaţional unic sub 
coordonarea directă a Ministerului 
Sănătăţii. 
 
      2. Comisia a propus respingerea 
acestui amendament deoarece această 
atribuţie, aşa cum se regăseşte în textul 
reformulat al art.3,  
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   alin.(1), revine Comisiei de transplant de 
ţesuturi şi organe care funcţionează în 
Ministerul Sănătăţii, precum şi centrelor 
regionale de transplant. 

 
 
  2. 

     
 
   Art.5, alin.(1) 

     
 
    Să se elimine cuvăntul “majore”. 

 
     
      1. Limitează posibilitatea de prelevare 
de la noi născuţi neviabili, encefalopaţi, 
sau cei cu malformaţii majore care îi fac 
neviabili. 
              2. Comisia        a  propus 
respingerea amendamentului deoarece 
textul ar deveni echivoc. 

 
 
 
   3. 

 
 
 
     Art.8, alin. (1) 

 
 
 
     Să se reformuleze după cum 
urmează: 
       “ (1) In caz de deces al unei 
persoane, prelevarea de ţesuturi şi/sau 
organe se poate efectua numai după 
confirmarea medicală a morţii. 

 
 
 
 
 
      1. Pentru o exprimare mai corectă.  
     2. S-a propus respingerea 
amendamentului deoarece textul adoptat 
de către comisie este mai clar. 
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0 1 2 3 
 
 
  4. 

 
 
     Art.12. 

 
 
     Să se elimine  textul. 

 
 
     1. Transplantarea de ţesuturi şi/sau 
organe nu reprezintă o urgenţă. 
 
      2. Comisia a propus respingerea 
amendamentului deoarece iminenţa 
decesului devine o urgenţă medicală în 
transplantarea de ţesuturi şi organe. 

 
 
  5. 

 
 
     Art.20, alin.(2) 

 
 
     Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi  a propus să se 
înlocuiască trimiterea “art.129 - 137” cu 
“art.131 - 137”. 

 
 
     1. Prin acest proiect de lege urmează 
să se abroge numai dispoziţiile art.131-
137 din Legea nr.3/1978, nu şi art.129-
130 care      se   referă la terapia cu sânge 
ce a făcut obiectul Legii nr.4/1995 şi care 
nu mai sunt în vigoare prin efectul 
textului. 
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      2. Comisia a respins acest 
amendament fiind vorba de abrogarea 
tuturor textelor înscrise în secţiunea 
respectivă, acestea fiind preluate, este 
necesară o abrogare expresă; expresia 
“orice alte dispoziţii contrare se abrogă” 
nu este acoperitoare pentru dispoziţiile 
cuprinse în Secţiunea 2, care nu sunt 
contrare prezentei legi, dar sunt preluate 
de către aceasta, ca soluţie tehnic-
legislativă impunându-se abrogarea 
expresă şi nu implicită. 
 
 

 
 
 
     P R E S E D I N T E,                                                       S E C R E T A R,  
     Dep.dr.ION BERCIU                                                  Dep.dr.FLORIAN UDREA 


