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PROPUNERE DE MODIFICARE SI COMPLETARE  

A LEGII NR. 95/2006 PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII 

 

 

În calitate de membru al Grupului de lucru privind modificarea legislației naționale în 

domeniul recoltării și transplantului de organe, creat la nivelul Parlamentului României 

și coordonat de Emanuel Ungureanu, vice-președintele Comisiei de Sănătate din 

Camera Deputaților,  

 

ECLER, cu sprijinul DAFOH (Doctors Against Forced Organ Harvesting),  își asumă 

și propune următoarele „sancțiuni”: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.La articolul 148 se introduce alineatul (1)1 cu următorul cuprins:  

”(11) În cazul prelevărilor de organe, țesuturi și/sau celule de la donatorii decedați se 

prezumă că toate informațiile privind anamneza, diagnosticul, prognosticul, 

rezultatele investigațiilor, tratamentul și evoluția medicală sau alte date personale nu 

sunt confidențiale față de rudele până la gradul IV, inclusiv, ale pacientului.”  

 

6. Articolul 154 se modifică și va avea următorul cuprins:  

„Art. 154 (1) Declararea morții cerebrale, prelevarea sau transplantul, alocarea sau 

trasabilitatea de organe, țesuturi și/sau celule de origine umană de la donatori în viață 

sau donatori decedați, fără respectarea prevederilor legale, constituie infracțiune și se 

pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. 

(2) Tentativa se pedepsește.” 

 

7. Articolul 155 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 155 (1)  - Efectuarea unei prelevări atunci când prin aceasta se compromite o 

autopsie medico-legală constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 

7 ani și interzicerea unor drepturi. 

(2) Tentativa se pedepsește.„ 

 

8. Articolul 156 se modifică și va avea următorul cuprins: 

“Art. 156 - (1) Fapta persoanei de a dona organe, țesuturi și/sau celule de origine 

umană, în scopul obținerii de foloase materiale sau de altă natură, pentru sine sau 

pentru altul, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. 

(2) Promovarea, încurajarea, facilitarea, intermedierea sau publicarea, fără drept, a 

unor anunțuri privind donarea sau vânzarea de organe, țesuturi și/sau celule de 

origine umană pentru o anumită persoană sau dacă donarea ar fi efectuată în scopul 
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obținerii unor foloase materiale sau de altă natură pentru sine ori pentru altul, 

constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani în cazul unui organ 

vital, și de 1 la 5 ani în cazul altor organe, țesuturi sau celule. 

(3) Tentativa se pedepsește.” 

 

9. Articolul 157 se modifică și va avea următorul cuprins: 

“Art. 157 - (1) Solicitarea, constrângerea, mijlocirea, organizarea sau efectuarea 

prelevării de organe, țesuturi și/sau celule de origine umană, în scopul obținerii unui 

folos material sau de altă natură pentru donator, organizator sau un terț, constituie 

infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor 

drepturi.   

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează și facilitarea, intermedierea, 

procurarea, pregătirea, primirea, păstrarea, depozitarea, transportarea, transferarea, 

stocarea sau cumpărarea de organe, țesuturi și/sau celule de origine umană, în scopul 

realizării, fără drept, a uneia dintre următoarele activități: transplantării, importului, 

exportului, comercializării sau obținerii de foloase materiale sau de altă natură pentru 

sine sau pentru altul. 

(3) Tentativa se pedepsește.” 

 

10. Articolul 158 se modifică și va avea următorul cuprins: 

“Art. 158. Introducerea sau scoaterea din țară de organe, țesuturi ori celule de origine 

umană fără respectarea prevederilor legale și fără autorizația specială emisă de 

Agenția Națională de Transplant constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare 

de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.” 

 

11. După articolul 158 se introduc articolele 1581 și 1582, cu următorul cuprins: 

“Art. 1581 - (1) Procurarea sau folosirea resurselor necesare utilizate în scopul 

transplantării pacienților cetățeni străini, realizată fără respectarea prevederilor 

legale sau cu subminarea capacității României de a oferi servicii de transplant propriei 

populații constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și 

interzicerea unor drepturi. 

(2) Tentativa se pedepsește. 

Art.  1582 – (1) Faptele prevăzute la art. 154-1581, atunci când sunt săvârșite de 

personalul medical sau auxiliar ori de un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de 

serviciu, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 12 ani.” 

(2) Persoana juridică, cu excepția statului și a autorităților publice, răspunde penal 

pentru infracțiunile săvârșite la articolele 154-1581 atunci când faptele au fost comise 

și în beneficiul acesteia. 
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