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Comunicat de presă:
România – paradis al traficului de organe și al turismului pentru transplant

Grupul Național de Lucru Împotriva Traficului de Persoane și Migranți atrage public atenția asupra
lipsei de reglementare coerentă în domeniul prelevării ilegale de organe, țesuturi ori celule de origine
umană de la persoane în viață sau decedate. Lipsa normelor în domeniu face ca România să reprezinte
un paradis al traficului de organe și al turismului pentru transplant.
"Cazul Lucan" nu este unul izolat, însă unele fapte de trafic de organe și turismul pentru transplant nu
pot fi investigate de către DIICOT (după cum se poate observa și în acest caz) sau cercetate de către
alte organe ale statului deoarece aceste infracțiuni nu sunt reglementate coerent sau nu există în
legislația penală națională. Mai mult, art.21 din Legea 46/2003 privind drepturile pacientului extinde
confidențialitatea datelor personale ale pacientului și după decesul acestuia, inclusiv în raport cu
familia. Legea națională prezumă, în mod absurd, că pacientul nu și-ar da acordul familiei ca aceasta
să afle care a fost cauza decesului, ceea ce face dificilă depunerea unei plângeri cu privire la posibile
prelevări ilegale de organe.
În noiembrie 2016, Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică (ECLER) - cu sprijinul
financiar al Fundației Friederich Ebert și al Ambasadei Republicii Federale Germania, al Ambasadei
Țărilor de Jos, al Ambasadei Suediei, al Ambasadei Marii Britanii la București și al Oficiul Națiunilor
Unite pentru Droguri și Criminalitate - a organizat prima dezbatere publică în România cu privire la
nevoia de reglementare în acest domeniu.
Pe parcursul anului 2017, utilizând expertiză națională și internațională, Grupul Național de Lucru
Împotriva Traficului de Persoane și Migranți a elaborat amendamentele necesare amendării Noului
Cod Penal în vederea acoperirii acestui domeniu. Amendamentele au fost trimise către Ministerul
Justiției în septembrie 2017.
Comisia Iordache nu a considerat necesar a prelua aceste amendamente, prin urmare fapte privitoare
la traficul de organe și turismul pentru transplant ilegal rămân în continuare în afara sferei de
reglementare a legii penale naționale.
Propunerile de completare a NCP se pot consulta aici.
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