MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN
pentru completarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului
Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de
Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule
de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea
codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant
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. 343 din 4
februarie 2019 înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 6603 din 4 februarie 2019,
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
Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de
Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant
din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine
umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic
de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din
14 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. După punctul 67, se introduce un nou punct, punctul 68 cu următorul cuprins:
”68. Centrul Medical International Bucureşti - S.R.L.:
- dna Georgiana Mirela Ranetescu.”
ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII
SORINA PINTEA

Ordin completarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea
Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea
datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru
efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi
stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de
înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant
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