
 

 GRUPUL  PARLAMENTAR   USR 

A/USR/270/17.06.2020 

ÎNTREBARE 

 

Adresată: Domnului  Ministru  al  Sănătății , Nelu Tătaru 

Deputat : Emanuel   UNGUREANU,  Vicepreședinte  al  Comisiei   de  Sănătate,  

Obiectul întrebării: Clarificări privind situația modului în care se face plata sângelui în 

unitățile private de sănătate din județul Bistrița-Năsăud 

 

Domnule ministru, Nelu Tătaru. 

 

Avănd în vedere: 

1. Legea 282/2005, republicată, privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea 

de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi 

securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice: 

-      Art. 29 alin (1) Sângele şi componentele sanguine umane vor fi distribuite de I.N.T.S. prin 

centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu rambursare în sistem 

nonprofit, la solicitarea instituţiilor de asistenţă medicală cu unităţi de transfuzie autorizate 

din teritoriul arondat. 

-     Art. 29, alin. (2) Produsele sanguine obţinute din prelucrarea plasmei pot fi eliberate, 

contra cost, instituţiilor de asistenţă medicală sau direct populaţiei, pe bază de prescripţie 

medicală. 

 

2. ORDIN   Nr. 1479 /2014 privind stabilirea contravalorii unei unităţi de sânge, a 

componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică, precum şi a produselor 

sanguine obţinute din prelucrarea plasmei: 

- Art. (1) Se stabileşte contravaloarea unei unităţi de sânge, a componentelor sanguine 

umane pentru utilizare terapeutică, precum şi a produselor sanguine obţinute din prelucrarea 

plasmei, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, aşa cum sunt 

definite în Nomenclatorul naţional al sângelui uman şi componentelor sanguine umane 

pentru utilizare terapeutică, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.237/2007, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

- Art. (2) Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, Institutul Naţional de Hematologie 

Transfuzională, centrele judeţene de transfuzie sanguină şi al municipiului Bucureşti şi 

unităţile sanitare vor duce la îndeplinire prezentul ordin. 
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 3. Legea 82/1991 a contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare:  

-    Art. 6, alin. (1) Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în 

momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, 

dobândind astfel calitatea de document justificativ. 

-    Art. 9, alin (1) Documentele oficiale de prezentare a activităţii economico-financiare a 

persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) - (4) sunt situaţiile financiare anuale, întocmite potrivit 

reglementărilor contabile aplicabile şi care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei 

financiare, performanţei financiare şi a altor informaţii, în condiţiile legii, referitoare la 

activitatea desfăşurată. 

 

Luând in considerare si urmatoarele: 

- Distributia de catre centrele de transfuzie sanguina a sângelui şi componentelor sanguine 

umane se realizeaza fara rambursare catre spitalele de stat; 

- Legea 282/2005 nu face distinctie in ceea ce priveste modalitatea de plată a sângelui între 

spitalele de stat și spitalele private; 

- Furnizarea de  sânge și componente sanguine cu rambursare în sistem nonprofit  atat 

centrelor medicale de stat cat si centrelor medicale private sunt in concordanță cu 

prevederile art. VIII din Legea Concurenței nr.21/1996 republicată precum si Art 16(1), 

Art.22(1), Art. 34 din Constituția României republicată. 

- Intenția legiuitorului de a clarifica Art. 29, alin (1) din legea 282/2005 prin art. 24, din 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 282/2005 privind 

organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de 

origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor 

terapeutice, ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ afișată pe siteul Ministerului Sănătății în 

Transparența Decizionala în data de 12-06-2019, și anume: 

 

 Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. 29 (1) Sângele şi componentele 

sanguine de origine umană se distribuie și/sau livrează de către centrele regionale de 

transfuzie sanguină și/sau centrele județene de transfuzie sanguină la solicitarea motivată a 

unităţilor sanitare care au unităţi de transfuzie sanguină autorizate din teritoriul arondat, 

gratuit în vederea utilizării în scopuri terapeutice, în baza unui protocol de furnizare sânge și 

componente sanguine de origine umană”. 

 

Va rugăm să-mi transmiteti în cel mai scurt timp posibil un răspuns cu privire la plata sângelui 

și componentelor sanguine de către spitalele private din judetul Bistrița-Năsăud în care 

funcționeaza o unitate de transfuzie autorizată, respectiv plata sangelui și componentelor 

sanguine de către pacienții internți în spitalele private. 

  

 

Cu stima, 

 

Emanuel Ungureanu deputat, vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din Camera 

Deputaților  

 

 

   




