
Bucureşti, 17 februarie 2009

PROTEST FAŢĂ DE INTRODUCEREA "ACORDULUI  PREZUMAT"  LA 
DONAREA DE ORGANE

- Comunicat de presă -
  
Un  grup  de  peste  20  de  ONG-uri  solicită  comisiilor  de  specialitate  ale  Camerei  
Deputaţilor să respingă introducerea "acordului prezumat" la transplantul de organe, pe  
motiv  că acesta încalcă libertăţile  civile şi  religioase şi  poate duce la grave abuzuri,  
inclusiv la crimă. În caz că acordul prezumat va fi  legiferat, semnatarii  anunţă că vor  
contesta constituţionalitatea legii.
  
Douăzeci  şi  două  de  organizaţii  non-guvernamentale,  printre  care  Federaţia 
Organizaţiilor Ortodoxe Provita din România, Alianţa Familiilor din România, Asociaţia 
Provita  Media  şi  altele,  au  remis  Comisiilor  Juridică  şi  de  Sănătate  ale  Camerei 
Deputaţilor  scrisori  deschise  prin  care  îşi  manifestă  opoziţia  faţă  de  un  proiect  de 
modificare  a  Legii  nr.  95/2006  privind  reforma  în  sănătate.  Modificarea  ar  urma  să 
introducă noţiunea de "acord prezumat" la donarea organelor.  
  
"Acordul prezumat" presupune că persoana care nu şi-a exprimat în timpul vieţii refuzul 
de a-şi dona organele, este de acord, în mod implicit, cu donarea. 
  
Semnatarii,  în calitate de promotori ai valorilor vieţii  şi  ale familiei,  consideră că, prin 
legiferarea acestui "acord", departe de a se rezolva criza legată de cererea tot mai mare 
de organe pentru transplant, s-ar încălca grav convingerile religioase şi etico-morale ale 
persoanei  şi  s-ar  favoriza  abuzurile,  mergând până la  asasinarea unor  persoane cu 
deficienţe în scopul recoltării de organe. 
  
Astfel,

- Juridic,  acordul  prezumat  contravine  spiritului  şi  literei  Constituţiei  României, 
conform  căreia  persoana  are  dreptul  să  dispună  de  ea  însăşi,  iar  dreptul  la 
integritate fizică şi la libertatea credinţelor religioase şi a conştiintei este garantat. 
De asemenea, acordul prezumat vine în contradicţie cu Declaraţia Universală a 
Drepturilor  Omului,  Prima Declaraţie de la Helsinki  şi  Codul  de la Nuremberg. 
Este total împotriva demnităţii umane să consideri organele unei fiinţe umane ca 
proprietate  a  statului,  fără  consimţământul  persoanei  decedate.  Nevoia  pentru 
organe este irelevantă în faţa acestui principiu moral.

- Este complet greşit să presupui că tăcerea este echivalentă cu acceptarea. Pot 
exista  situaţii  în  care,  fără voia  sa,  persoana să nu reuşească să îşi  exprime 
obiecţia  de  a  nu  dona  (cazul  minorilor  sau  adulţilor  lipsiţi  de  capacitatea  de 
exerciţiu).  Prin  urmare,  neexprimarea  obiecţiei  nu  echivalează  în  general  cu 
consimţământul, iar acordul prezumat constituie o violare a voinţei persoanei. 

- Acordul  prezumat  face  ca  o  omucidere  în  scopul  prelevării  de  organe  să  fie 
imposibil de dovedit de către medicul legist, deoarece un corp fără organe nu mai 
poate fi în atenţia poliţiei.  

- Acordul  prezumat  este  o  poartă  deschisă  utilitarismului,  teorie  deosebit  de 
periculoasă care clasifică persoanele în funcţie de utilitatea socială. Legiferarea 
sa ar duce efectiv la legalizarea eutanasierii  oamenilor în incapacitate mintală. 
Acest tip de legislaţie utilitaristă deschide calea altor intervenţii non-terapeutice pe 
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cei care nu şi-au dat consimţământul (ca îndepărtarea de ţesuturi şi organe, avort 
şi sterilizare), practici cu nimic mai prejos decât abuzurile eugeniste naziste. 

Semnatarii  atrag atenţia în  scrisorile adresate Camerei  Deputaţilor  şi  că noţiunea de 
"moarte cerebrală" este un subiect controversat şi cer modificarea Legii nr. 95/2006 în 
privinţa definirii "morţii". Aşa cum este formulat amendamentul la lege, organele pot fi 
prelevate de la o persoană care nu a murit încă. 

În încheierea scrisorilor se mai precizează că, în cazul legiferării acordului prezumat, va 
fi contestată constituţionalitatea legii. 

Cele 22 de organizaţii ale societăţii civice reamintesc şi faptul că România este singura 
ţară din UE care nu are o comisie naţională de bioetică.  
  
Cele două scrisori deschise pot fi consultate la adresele: 
http://www.provitabucuresti.ro/docs/acord.prezumat.scrisoareCD.pdf şi  
http://www.provitabucuresti.ro/docs/acord.prezumat.FOPV.pdf 
  
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactaţi: 
Prof. dr. Sebastian Moldovan (Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Provita din România), 
0720 053 195 
Larisa Iftime (Asociaţia Provita Media), 0726 679 46 
Emil Ember (Alianţa Familiilor din România), 0744 881 805 
   

Filiala din Bucureşti a Asociaţiei “Pro-Vita pentru născuţi şi nenăscuţi” este o organizaţie civică non-
profit, independentă şi nepartinică, ce are ca scop afirmarea valorilor vieţii persoanei umane încă de la  
concepere, ale familiei şi ale vocaţiei parentale.
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