
  

 

 
 

          
    

 
 
  

Dna. Marieta Safta 
Secretar de Stat 
Ministerul Justitiei 
Strada Apolodor 17 
București 030167 
 

Septembrie, 2017 
 
 

Stimată Doamnă Ministru-Secretar de Stat, 
 

Având în vedere lipsa de reglementare cuprinzătoare și coerentă a infracțiunilor din sfera prelevării 
și transplantului ilegale, precum și a traficului de organe, țesuturi sau celule de origine umană,  
 
Grupul Național de Lucru Împotriva Traficului de Persoane și Migranți sprijinit de Asociația 
„Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică”, Fundația Mondială „Doctori Împotriva 
Recoltării Forțate de Organe – Biroul Europa” și Fundația Germană „Friedrich Ebert Stiftung”,  
 
solicită amendarea Noului Cod Penal în vederea reglementării acestui domeniu după cum urmează: 
 
 
 

INFRACȚIUNE NORME ÎN VIGOARE PROPUNERI NORMATIVE NCP 
1. Prelevarea ilegală de 
organe, ţesuturi ori celule 
de origine umană de la 
persoane în viaţă sau 
decedate 

Lg. 95/2006 
Art. 154(1) Prelevarea sau transplantul 
de organe, ţesuturi ori celule de origine 
umană de la donatori în viaţă fără 
consimţământ dat în condiţiile legii 
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea 
unor drepturi.     
(2) Tentativa se pedepseşte.  
NCP 
Art. 384 Prelevarea ilegală de ţesuturi 
sau organe 
Prelevarea de ţesuturi sau organe de la 
un cadavru, fără drept, se pedepsește cu 
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 
amendă. 

 1. Prelevarea ilegală sau transplantul 
ilegal de organe, ţesuturi ori celule de 
origine umană de la persoane în viaţă, 
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea 
unor drepturi.  
 
2. Prelevarea ilegală organe, ţesuturi ori 
celule de origine umană de la un cadavru 
se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani 
și interzicerea unor drepturi. 

2. Traficul de organe  
 
 

Lg. 95/2006 
Articolul 157 
(1) Organizarea sau efectuarea 
prelevării de organe, ţesuturi ori celule 
de origine umană pentru transplant, în 
scopul obţinerii unui folos material 

1. Solicitarea, mijlocirea, organizarea sau 
efectuarea prelevării ilegale de organe, 
ţesuturi sau celule de origine umană în 
scopul obținerii unui folos material pentru 
sine sau pentru altul, constituie infracțiune 
și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170974
http://legeaz.net/noul-cod-penal/art-384
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170974


  

 

 
 

          
    

 
 
  

pentru donator sau organizator, 
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea 
unor drepturi. 
(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se 
sancţionează şi cumpărarea de organe, 
ţesuturi sau celule de origine umană, în 
scopul revânzării. 
(3) Tentativa se pedepseşte 
 

ani și interzicerea unor drepturi. 
2. Cu pedeapsa prevăzută la alin. 1 se 
sancționează pregătirea, primirea, 
depozitarea, transportul sau transferul 
ilegal de organe, țesuturi sau celule de 
origine umană ori cumpărarea acestora în 
scopul transplantării, comercializării sau 
obținerii de foloase materiale pentru sine 
sau pentru altul. 
3.Traficul de organe săvârşit de un 
funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor 
de serviciu se pedepseşte cu închisoare de 
la 5 la 12 ani. 
4. Consimţământul obținut cu încălcarea 
normelor legale nu constituie cauză 
justificativă. 

3. Turismul pentru 
transplant ilegal 

Nereglementat 1. Prin turism pentru transplant ilegal se 
înțelege procurarea resurselor necesare 
(organe/donatori, beneficiari, specialiști, 
centre de transplat, aparatura necesară sau 
alte resurse) utilizate în scopul 
transplantării pacienților străini și realizat 
în mod ilegal sau cu subminarea capacității 
României de a oferi servicii de transplant 
propriei populații. 
2. Turismul pentru transplant ilegal se 
pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani şi 
interzicerea exercitării unor drepturi. 

4. Publicitatea în vederea 
vânzării sau cumpărării de 
organe, țesuturi sau celule 

Nereglementat Promovarea, încurajarea, facilitarea 
intermedierea sau publicitatea procurării de 
organe, țesuturi sau celule umane sau 
transplantului ilegal al acestora se 
pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani, 
în cazul unui organ vital, și de 2 la 7 ani în 
cazul altor organe, țesuturi sau celule. 
 
 

Se impune modificarea 
art. 21 din Legea 46/2003 
privind drepturile 
pacientului 

Art. 21. - Toate informaţiile privind 
starea pacientului, rezultatele 
investigaţiilor, diagnosticul, 
prognosticul, tratamentul, datele 
personale sunt confidenţiale chiar şi 
după decesul acestuia. 

Art. 21. - Toate informaţiile privind starea 
pacientului, rezultatele investigaţiilor, 
diagnosticul, prognosticul, tratamentul, 
datele personale sunt confidenţiale chiar şi 
după decesul acestuia, cu exceptia 
membrilor familiei. Pacientul poate 
solicita extinderea confidențialității datelor 
sale personale după deces și în raport cu 



  

 

 
 

          
    

 
 
  

membrii familiei.  
 
În vederea corelării acestor amendamente cu alte modificări ale NCP solicităm participarea la grupul 
de lucru creat în acest sens sub egida Ministerului Justiției prin prezența dnei Katalin Kibedi – 
membru al Grupul Național de Lucru Împotriva Traficului de Persoane și Migranți. 
 
Cu aleasă considerație, 
Silvia Tăbușcă 
Coordonator al Grupului Național de Lucru Împotriva Traficului de Persoane și Migranți 


