
 
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 
ORDIN 

 
pentru completarea Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1527/2014 privind normele metodologice de aplicare a 
titlului VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop 
terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 

Văzând Referatul de aprobare nr.      al Direcţiei generale de asistenţă 
medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 
2516 din 21 august 2017 înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. FB 8217 din 21 august 2017; 
 

având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi 
celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

luând în considerare dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 

    în temeiul prevederilor art. 7 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 
ministrul sănătăţii emite următorul  
 
 

ORDIN 
 
 
 

ART. I 
 Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI 
"Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic" din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 951 din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

După articolul 10^1, alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 
”(3) În condițiile în care la expirarea perioadei prevăzute la alin. (2), în urma evaluării, se constată 
neîndeplinirea în totalitate a  criteriilor de acreditare, Agenția Națională de Transplant poate acredita unitatea 
sanitară publică pentru activitatea de bancă şi utilizator de ţesuturi, în condițiile alin.(1) și (2).” 

 
 

ART. II 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Ordin pentru completarea Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1527/2014 privind normele metodologice 
de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine 
umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
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