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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, fiind absent motivat 1 deputat. 

La lucrările Comisiei, a participat, în calitate de iniţiator, 

dl.dep. Aledin Amet. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, 

următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea,  în fond, a proiectului de Lege privind 

externarea persoanelor decedate, de religie islamică (PLx 545/2009). 

2. Diverse. 

3. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbateri asupra  proiectului de Lege privind 

externarea persoanelor decedate, de religie islamică ( PL x 545/2009), 

adoptat de către Senat în 27 octombrie 2009, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 
Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea, în cazul 
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persoanelor decedate de religie islamică, a unei excepţii de la 

reglementările care interzic externarea persoanelor decedate mai devreme 

de 24 de ore de la data declarării decesului. 

Domnia sa informează că au fost primite avizele favorabile 

din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi 

Consiliului Legislativ. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative în forma 

iniţiatorului. 

Senatul a soluţionat o parte din neregulile sesizate în punctul 

de vedere al Guvernului şi a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 27 

octombrie 2009. 

În punctul său de vedere, Ministerul Sănătăţii se declară de 

acord cu admiterea proiectului de lege în forma adoptată de către Senat. 

De asemenea, domnia sa menţionează că reglementarea 

externării persoanelor decedate se regăseşte la art.3 alin.(4) din Hotărârea 

Guvernului nr.451/1 aprilie 2004, pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.104/2003 privind manipularea 

cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în 

vederea transplantului. 

Totodată, domnia sa informează că, pentru o corectă aplicare 

a reglementării, Departamentul Legislativ din cadrul Camerei Deputaţilor, 

propune reformularea textului proiectului de lege, după cum urmează: 

„Art.1.- Externarea persoanelor decedate de religie islamică 

se face într-un interval de 24 de ore de la constatarea decesului, la cererea 

familiei, pe baza unui document eliberat de muftiatul cultului musulman 

din România, care să ateste religia acestora, precum şi cu respectarea 

prevederilor Legii nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi 

prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, 

cu modificările ulterioare. 
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Art.2.- În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei legi, Ministerul Sănătăţii va completa corespunzător Hotărârea 

Guvernului nr.451/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi 

prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea 

transplantului.” 

Propunerea de îmbunătăţire a dispoziţiei are în vedere o 

exprimare potrivită în context, claritatea textului precum şi o corectă 

interpretare a reglementării, respectiv instituirea unei excepţii în cazul 

persoanelor decedate de religie islamică. 

Dl.dep.Aledin Amet, solicită cuvântul şi informează că, în 

România, se găseşte o importantă comunitate religioasă islamică, formată 

în special din tătari şi turci, care şi-a păstrat într-un mod corect tradiţiile. 

Domnia sa precizează că au existat cazuri când o persoană decedată, de 

religie islamică, nu a putut fi externată de către familie, datorită unor 

cerinţe legislative, această iniţiativă legislativă a fost agreată de 

reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi îşi propune să completeze 

legislaţia în vigoare. 

Dl.dep.Iusein Ibram nu este de acord cu introducerea 

suplimentară a unor prevederi prin care externarea să se realizeze pe baza 

unui document eliberat de muftiatul cultului musulman din România, care 

să ateste religia acestora, deoarece, aceste proceduri sunt birocratice şi ar 

duce la întârzierea externării. În aceste condiţii, domnia sa se pronunţă în 

favoarea textului adoptat de către Senat, care ar urma să fie completat cu 

un nou articol, în conformitate cu propunerea înaintată de către 

Departamentul Legislativ. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către 

dl.dep.prof.dr.Florian Popa şi dl.dep.dr.Eftimie Ghiţă. 

Dl.dep.dr.Călin Potor subliniază că această iniţiativă nu este 

necesară, deoarece se pot aplica prevederile Hotărârii Guvernului 
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nr.451/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea 

organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, cu 

modificările ulterioare. 

Aceeaşi opinie este susţinută şi de către dl.dep.Ion Burnei. 

Dna.dep.Mihaela Şandru, arată că iniţiativa ar fi trebuit să 

completeze dispoziţiile Legii nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor 

umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea 

transplantului, cu modificările ulterioare. 

Dna.dep.Graţiela Gavrilescu este de acord cu promovarea 

acestei iniţiative, dar îşi exprimă regretul că aceasta nu soluţionează 

global  şi cerinţele altor comunităţi etnice. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian se pronunţă în favoarea textului 

adoptat de către Senat cu introducerea unui nou articol în formularea 

Departamentului Legislativ. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, supune la vot 

propunerea făcută de antevorbitor. 

Cu unanimitate de voturi, Comisia pentru sănătate şi familie 

adoptă proiectul de Lege privind externarea persoanelor decedate, de 

religie islamică (PLx 545/2009), cu amendamentul admis. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele 

probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru 

a comisiei. 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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