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REFERAT DE APROBARE 
 

Agenţia Naţională de Transplant, prin adresa nr. 2028/07.07.2017, înregistrată la 
Ministerul Sănătăţii cu nr. 39588/07.07.2017 şi Societatea Română de Anestezie şi Terapie 
Intensivă, prin adresa nr. 39588/16.08.2017 au transmis solicitarea de completare a articolul 
1 din Ordinul nr. 1170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea 
prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările 
şi completările ulterioare, având în vedere faptul că, o persoană care îndeplineşte condiţiile 
menţionate de lege şi căreia i se aplică protocolul de declarare a morţii cerebrale este, din punct 
de vedere medical şi legal, decedată. În aceste condiţii, menţinerea corpului persoanei 
decedate cu suport ventilator mecanic este necesară doar pentru asigurarea stării de 
sănătate morfologică şi funcţională a organelor, ţesuturilor şi celulelor ce vor fi prelevate 
pentru transplant.  
 

În prezent, în cazul imposibilităţii prelevării organelor, ţesuturilor sau celulelor, 
imposibilitate cauzată fie de refuzul familiei, fie de existenţa unor probleme care exclud 
prelevarea lor, pacientul decedat este menţinut pe suport ventilator mecanic pentru perioade 
lungi de timp, situaţie care blochează un pat în ATI pentru o lungă perioadă de timp, 
generând costuri mari şi se poate spune, nejustificate pentru unitatea sanitară. Astfel 
Agenţia Naţională de Transplant solicită modificarea anexei nr. 4 din Ordinul nr. 1170/2014 
privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
            Faţă de cele prezentate, vă adresăm rugămintea, stimate domnule ministru, de a fi de 

acord cu publicarea pe site-ul Ministerului Sănătății, la rubrica Transparență decizională, a 
proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 1170/2014 privind 
aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.  

Cu stimă,  
 

DIRECTOR GENERAL 
DR. AMALIA ŞERBAN 
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