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   În legătură cu afirmațiile Domnului Deputat Emanuel Ungureanu, Vicepeședinte al Comisiei de Sănătate 

din Camera Deputaților conform căruia: “determinarea morții cerebrale nu se face după criterii 

internaționale” iar “în prezent o bucată foarte importantă a fost scoasă și din Ordinul 1170/2014, dar și din 

Legea 95/2006”, SRATI socotește de datoria sa să informeze în mod correct opinia publică, astfel: 

a. Criteriile de diagnostic pentru confirmarea morții cerebrale au fost clar definite în legislația româneasca 

odată cu  Legea nr. 2/1998 în care erau specificate toate condiţiile de prelevare şi transplantare a organelor 

şi ţesuturilor.  Această lege a fost înlocuită apoi de Titlul VI “ Efectuarea prelevării şi transplantului de 

organe, ţesuturi şi celule de origine umane în scop terapeutic” din Legea 95/2006  “privind reforma in 

domeniul sănătăţii” in care apare un capitol detaliat asupra transplantului de celule şi ţesuturi.  

   Legislația a fost mai apoi completată de OMS nr. 1170/ 2014 , OMS nr. 1271 / 2015 și OMS Nr. 939/2018 

din 25 iulie 2018. 

 

b. Încă din 1998, diagnosticul de confirmare a morții cerebrale cuprindea obligatoriu atât criterii clinice cât 

și paraclinice de diagnostic. Criteriile clinice incluse încă din 1998 în legislația româneasca au fost identice 

cu cele utilizate la nivel mondial- Criteriile Harvard (1967), Criteriile Societatii Americane de Neurologie 

(1995), în prezent actualizate. Deci, încă de la început criteriilor clinice li se adăuga obligatoriu și un criteriu 

paraclinic de evaluare a activității cerebrale / circulației cerebrale. Din 1998 și până in 2014 

electroencefalograma era criteriul paraclinic obligatoriu alături de criteriile clinice pentru diagnosticul 

morții cerebrale. În anii 2014 și 2015 au mai fost introduce încă 4 metode paraclinice alternative și moderne 

care sporesc siguranța diagnosticului 

  Astfel, privitor la criteriile de diagnostic pentru confirmarea morții cerebrale, legislația românească a 

fost de la început și rămâne și în prezent una dintre cele mai exigente din Europa, de exemplu mai 

exigentă decât cea din Marea Britanie. De altfel, un studiu efectuat în anul 2014 de către ESICM 

(Societatea Europeană de Terapie Intensivă) a arătat că în 50% din țările Europei prezența doar a 

criteriilor clinice este suficientă pentru diagnosticul de moarte cerebrală.  

  În concluzie, România face parte dintotdeauna din categoria de țări europene cu legislație mai strictă și 

nicidecum mai permisivă în cea ce privește diagnosticul morții cerebrale. 

 

    În consecință, SRATI își exprimă stupoarea și nemulțumirea față de exprimarea în spațiul public a unor 

opinii medicale precum ca cele enunțate mai sus, fără o bază reală și nedocumentate științific. 

  SRATI, care a contribuit activ încă din anul 1998 la redactarea și aplicarea criteriilor de diagnostic ale 

morții cerebrale, protestează față de o asemenea abordare superficială și senzaționalistă a unei teme de 

maxim interes public.  

   SRATI subliniază că își va pune și în continuare la dispoziția decidenților politici, dispuși să asculte, 

întrega expertiză în domeniu în scopul creșterii continue a calității servicii medicale oferite pacienților 

noștri, pacienți care pentru noi reprezintă principala rațiune în exercitarea profesiei de medic. 
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