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Ref.: Petiția nr. 0426/2011, adresată de Ion-Silviu Chivu, de cetățenie română, 
privind presupusa încălcare a obligațiilor de informare asupra stării 
sănătății sale

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că acesta a donat sânge la Centrul de transfuzie sanguină Ploiești, județul 
Prahova, România, în iunie 2009. Acesta a considerat că trebuie să îi ajute pe cei care au 
nevoie de sânge, prin urmare, în iunie 2010, acesta a donat sânge din nou. Cu toate acestea, 
petiționarul a rămas surprins atunci când autoritățile competente i-au spus că acestea nu mai 
doresc sângele său, deoarece sângele pe care l-a donat prima dată era infectat cu hepatită B. 
Petiționarul consideră că a fost prejudiciat, prin faptul că acesta nu a fost informat cu privire 
la starea sănătății sale, serviciile medicale fiind obligate să îl informeze în acest sens, în 
temeiul prevederilor Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
27 ianuarie 2003 privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru recoltarea, 
controlul, prelucrarea, stocarea și distribuirea sângelui uman și a componentelor sanguine. 
Acesta adaugă că această obligație de informare ar trebui să fie respectată nu doar în interesul 
bolnavului, ci și în interesul familiei acestuia, deoarece există riscul ca bolnavul să își poate 
infecta familia. Petiționarul nu știe dacă această directivă a fost transpusă în ordinea juridică 
română.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 noiembrie 2011

Directiva europeană 2002/98/CE stabilește standardele de calitate și securitate pentru 
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recoltarea, controlul, prelucrarea, stocarea și distribuirea componentelor sanguine umane. 
Potrivit acestei directive, testarea pentru hepatita virală B este una dintre cerințele de testare 
pentru a garanta siguranța transfuziilor de sânge, în special testul pentru antigenul HB. Din 
informațiile furnizate de petiționar, Comisia deduce că acest test a fost, într-adevăr, efectuat în 
centrul de recoltare.

În plus, Decizia 2008/426/CE a Comisiei a stabilit necesitatea de a notifica o definiție 
europeană comună pentru bolile transmisibile rețelei de supraveghere epidemiologică și 
control al bolilor transmisibile. Conform acestei decizii, un caz confirmat de hepatită virală B 
acută este orice persoană care corespunde criteriilor clinice și de laborator. Apariția 
anticorpilor specifici IgM împotriva antigenului nucleocapsidic este rezultatul necesar al 
testului pentru confirmarea diagnosticului. Cu toate acestea, rezultatele de laborator trebuie 
interpretate în funcție de situația vaccinării pacientului. Prin urmare, în urma unui test pozitiv, 
este necesară o vizită la medic pentru a verifica situația vaccinării și pentru a efectua teste 
suplimentare, după caz. 

Referitor la obligația medicilor și a centrelor de recoltare a sângelui de a raporta donatorului 
rezultatele anormale ale testelor, nu există nicio legislație UE privind acest aspect. Din datele 
furnizate de petiționar reiese că Hotărârea guvernului român nr. 1.354 din 4 octombrie 2006 
prevede că această obligație revine medicului responsabil și instituției de specialitate. Dacă 
aceasta este situația, atunci este de competența Curții de Justiție din România să evalueze 
respectarea acestei obligații si să decidă asupra consecințelor.

Conform Deciziei 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, hepatita virală este 
una dintre bolile care trebuie notificată rețelei comunitare. Cu toate acestea, colectarea acestor 
notificări urmărește să contribuie la asigurarea protecției sănătății publice și nu să judece 
acțiunile medicale individuale. Datele pe care primesc serviciile Comisiei Europene sunt, prin 
urmare, date cumulate și nu este posibil, nici nu se intenționează să se identifice cazurile 
raportate la nivel individual.

Concluzie

Comisia nu este în măsură să ajute petiționarul în această situație. Acesta poate înainta cazul 
Curții de Justiție din România pentru a evalua respectarea legislației românești.


