EXPUNERE DE MOTIVE
la Legea privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea
organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
O componentă importantă a activităţilor medicale din spital în
ceea ce priveşte stabilirea diagnosticului şi implicit a mijloacelor
terapeutice este cea aferentă serviciilor de anatomie patologică şi
prosectură. Activitatea de anatomie patologică şi prosectură este
indisolubil legată de catedrele de anatomie patologică şi histologie din
centrele universitare medicale, asigurând împreună, prin mijloace cu
caracter ştiinţific, diagnosticul de certitudine, îmbunătăţirea asistenţei
medicale şi realizarea cercetării ştiinţifice.
Legislaţia actuală din aceste domenii, inclusiv cea referitoare la
manipularea cadavrelor este fie incompletă, fie depăşită, iar cea
privitoare la prelevarea de organe şi ţesuturi de la cadavre în vederea
transplantului sau în scop didactic şi ştiinţific este practic inexistentă.
De aceea, se impune realizarea unui act normativ complet, care
să stabilească fără echivoc limitele de desfăşurare ale acestor activităţi
din punct de vedere organizatoric şi administrativ. În contextul
prezentei legi dreptul de manipulare a cadavrelor umane revine
serviciilor de anatomie patologică şi prosecturi ale spitalelor şi
instituţiilor de medicină legală, catedrelor de anatomie şi de anatomie
patologică ale instituţiilor de învăţământ superior medical uman care
organizează serviciile pentru exploatarea cadavrelor. Serviciile pentru
exploatarea cadavrelor sunt unităţi funcţionale ale catedrelor de
anatomie având drept atribuţii principale manipularea cadavrelor,
prelevarea şi conservarea ţesuturilor şi organelor umane pentru
activitatea didactică şi ştiinţifică. Catedrele de anatomie, anatomie
patologică, histologie şi biologie celulară împreună cu serviciile de
prosectură, care sunt folosite ca baze clinice, constituie un
departament funcţional în cadrul instituţiei de învăţământ superior
medical uman.
S-a considerat necesară reglementarea activităţii de anatomie
patologică şi prosectură din spitale, a atribuţiilor care le revin pentru
restaurarea cadavrelor şi situaţiile în care efectuarea autopsiei
anatomo-patologice este obligatorie.
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Folosirea cadavrelor în scop didactic şi ştiinţific şi prelevarea de
ţesuturi şi organe de la cadavre sunt tratate într-un capitol distinct, în
corelaţie cu actualele reglementări privind transplantul de organe de la
pacienţi aflaţi în moarte cerebrală. De asemenea, sunt stabilite
atribuţiile Comisiei de transplant de ţesuturi şi organe umane din
cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, ale centrelor regionale de
transplant şi spitalelor acreditate pentru a efectua prelevarea şi
conservarea de ţesuturi şi organe umane.
Prezenta lege reglementează condiţiile legale şi etice de
efectuare a necropsiei şi de preluare a cadavrelor de către instituţiile
de învăţământ superior medical în scop didactic sau ştiinţific. De
asemenea, este necesară crearea unui sistem de bănci de ţesuturi
pentru conservarea acestora şi de monitorizare a transplantului de
organe, precum şi a unui sistem naţional informaţional în domeniu.
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul a adoptat legea
privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi
ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului.

