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Vă scriem pentru a solicita sprijinul dvs. pentru raportul menționat și pentru 

propunerea de recomandare ce îl însoțește. Acestea privesc un subiect extrem de 

important din punct de vedere etic și considerăm că merită o acțiune concertată pentru 

combaterea exploatării persoanelor vulnerabile în Europa și nu doar, care sunt 

ademenite sau obligate să devină „donatori” de organe pentru transplant fără 

consimțământul lor voluntar și informat.  

 

Cu toate acestea, dorim să vă sugerăm să votați pentru amendamentul 17 și contra 

amendamentului 13 , în scopul eliminării din text a referinței specifice de la paragraful 

8.1 care încurajează statele să pună la punct un sistem de „acord prezumat” pentru 

prelevarea organelor persoanelor decedate. Motive: 

 

1) Dovezile privind eficacitatea „acordului prezumat” sunt neconvingătoare 

Nu există dovezi clare privind legătura între legislația „acordului prezumat” și creșterea 

ratei donării de organe (Suedia, care are una din cele mai scăzute rate de donare din 

Europa are și un regim de consimțământ prezumat). Alți factori par a avea o importanță 

mult mai mare. Un recent studiu* prezintă 8 asemenea factori, începând cu 

disponibilitatea medicilor de specialitate în fiecare spital (cum este cazul Spaniei și 

Portugaliei) și incluzând starea generală a asistenței medicale de terapie intensivă. 

 



2) Conceptul de „acord prezumat” este dubios și neclar  

Conceptul de „acord prezumat” este contradictoriu în sine: consimțământ prezumat 

înseamnă, de fapt, lipsa consimțământului. Din punct de vedere bioetic, el elimină 

conceptul altruist al donației sau darului și perturbă relația pacient-medic, care ar 

trebui să fie bazată pe totalul acord. În trecut, statul obișnuia să obțină corpuri umane 

pentru studiu prin simpla confiscare a cadavrelor criminalilor executați sau săracilor 

fără familii. Atunci când practica a fost abandonată și principiul acordului exprimat 

introdus, numărul corpurilor disponibile a crescut.  

 

Dacă permitem abandonarea consimțământului informat și exprimat într-un domeniu 

atât de sensibil precum donarea și transplantul de organe, vom stabili un precedent 

periculos care va duce la erodarea libertăților civile. 

 
__________________________ 
* Brian J. Boyarsky, Erin C. Hall, Neha A. Deshpande, R. Lorie Ros, Robert A. Montgomery, Donald M. 
Steinwwachs, and Dorry L. Segev ‘Potential Limitations of Presumed Consent Legislation,’ Transplantation 
. Volume XX, October  
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