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    În scopul executării prevederilor Legii nr. 42-XVI din 6 martie 2008 privind 

transplantul  de organe, ţesuturi şi celule umane (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr. 81, art. 273), cu modificările şi completările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

    Hotărîrea Guvernului nr. 1207 din 27 decembrie 2010 „Privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei independente de avizare 

pe lîngă Ministerul Sănătăţii şi a criteriilor de autorizare pentru desfăşurarea 

activităţilor de prelevare şi transplant” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2010, nr. 259-263, art. 1324) se modifică şi se completează după cum urmează: 

    1. Hotărîrea: 

    1) punctul 2:  

    alineatul trei se abrogă; 

    la alineatul patru, sintagma „ţesuturi şi celule” se exclude;  

    se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:   

    „acordul informat pentru donare de ţesuturi sau celule regenerative de la o 

persoană care nu are capacitate de a-şi exprima consimţămîntul, conform anexei 

nr. 31”; 

    2) punctul 3 va avea următorul cuprins:  

    „3. Ministerul Sănătăţii, în termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în 

vigoare a prezentei hotărîri, va institui componenţa nominală a membrilor 

Comisiei independente de avizare, în baza nominalizărilor parvenite din partea 

autorităţilor de resort.” 

    2. Anexa nr. 1: 

    1) la punctul 1, cuvintele „ţesuturi sau celule umane” se exclud, iar după 

cuvintele „de la un donator în viaţă” se completează cu textul „şi ţesuturi sau 

celule regenerative de la o persoană care nu are capacitate de a-şi exprima 
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consimţămîntul”;  

    2) punctul 2: 

    în prima propoziţie, cuvintele „ţesuturilor sau celulelor umane” se exclud, iar 

după cuvintele „de la un donator în viaţă” se completează cu textul „şi ţesuturi 

sau celule regenerative de la o persoană care nu are capacitate de a-şi exprima 

consimţămîntul”;  

    în propoziţia a doua, cuvintele „ţesuturi şi celule umane” se exclud, iar după 

cuvintele „donării de organe” se completează cu textul „de la un donator în viaţă 

şi ţesuturi sau celule regenerative de la o persoană care nu are capacitate de a-şi 

exprima consimţămîntul”; 

    3) punctul 5: 

    la subpunctele 1) şi 3), cuvintele „ţesuturi şi celule umane” şi, respectiv, 

„ţesuturilor sau celulelor umane” se exclud, iar după cuvintele „de la un donator 

în viaţă” se completează cu textul „şi ţesuturi sau celule regenerative de la o 

persoană care nu are capacitate de a-şi exprima consimţămîntul”, la cazul 

gramatical corespunzător; 

    la subpunctul 4), după cuvîntul „organe” se completează cu cuvintele „de la un 

donator în viaţă şi”; 

    la subpunctul 5), cuvintele „ţesuturi şi celule umane” se substituie cu textul „de 

la un donator în viaţă şi ţesuturi sau celule regenerative de la o persoană care nu 

are capacitate de a-şi exprima consimţămîntul”; 

    4) la punctul 6, cuvintele „ţesuturi şi celule umane” se exclud; 

    5) punctul 7: 

    la subpunctul 1), cuvintele „ţesuturi sau celule umane” se exclud, iar după 

cuvintele „de la un donator în viaţă” se completează cu textul „şi ţesuturi sau 

celule regenerative de la o persoană care nu are capacitate de a-şi exprima 

consimţămîntul”;  

    subpunctul 5): 

    după cuvîntul „donatorul” se completează cu cuvintele „sau reprezentantul 

legal al acestuia”; 

    la litera d), după cuvîntul „celule” se completează cu cuvîntul  „regenerative”; 

    subpunctul 6): 

    cuvîntul „recipientul” se substituie cu cuvintele „primitorul sau reprezentantul 

legal al acestuia”; 

    la litera b), cuvintele „ţesuturi sau celule umane” se exclud, iar după cuvîntul 

„organe” se completează cu textul „de la un donator în viaţă şi ţesuturi sau celule 

regenerative de la o persoană care nu are capacitate de a-şi exprima 

consimţămîntul”; 

    la subpunctul 8), cuvîntul „recipientului” se substituie cu cuvintele 

„primitorului, precum”;  

    la subpunctul 9), cuvintele „ţesuturi sau celule umane” se exclud, iar după 

cuvîntul „organe” se completează cu textul „de la un donator în viaţă şi ţesuturi 

sau celule regenerative de la o persoană care nu are capacitate de a-şi exprima 

consimţămîntul”; 

    6) punctul 9 va avea următorul cuprins: 



     „9. Comisia este compusă din 5 membri titulari reprezentanţi ai Ministerului 

Sănătăţii, Ministerului Educaţiei, Spitalului Clinic de Psihiatrie, Comitetului 

Naţional de Expertiză Etică a Studiului Clinic, Ministerului Afacerilor Interne”; 

    7) se completează cu punctul 91 cu următorul cuprins:  

     „91. În vederea bunei funcţionări a Comisiei vor exista 5 membri supleanţi cu 

competenţe echivalente membrilor titulari, care vor putea fi solicitaţi în situaţii de 

urgenţă, atunci cînd unul sau mai mulţi membri titulari sînt în imposibilitate de a 

răspunde la solicitare. Atît membrii titulari ai Comisiei, cît şi membrii supleanţi 

sînt numiţi prin ordinul ministrului sănătăţii.”; 

    8) punctul 10 va avea următorul cuprins:  

    „10. Preşedintele Comisiei este ales din membrii Comisiei, pe un termen de 5 

ani, prin votul deschis al majorităţii membrilor prezenţi.”; 

    9) la punctele 14 şi 15, cuvîntul „Comitetului” se substituie cu cuvîntul 

„Comisiei”; 

    10) la punctul 16, cuvintele „majoritatea membrilor” se substituie cu cuvintele 

„nu mai puţin de 4 reprezentanţi din membrii”; după cuvîntul „obligat” se 

introduc cuvintele „în formă scrisă”, iar cuvintele „informeze despre 

imposibilitatea participării” se substituie cu textul „comunice imposibilitatea, 

justificată, de a participa, în maximum 48 de ore din momentul înştiinţării”; 

    11) punctul 17 se completează la final cu cuvintele „prezenţi la şedinţă în 

conformitate cu prevederile pct.16 din prezenta hotărîre”;  

    12) la punctele 18 şi 22, cuvîntul „recipient” se substituie cu cuvîntul 

„primitor”, la cazul gramatical corespunzător; 

    13) la punctul 23, cuvintele „ţesuturi şi celule umane de la donator în viaţă” se 

substituie cu textul „de la un donator în viaţă şi a ţesuturilor sau celulelor 

regenerative de la o persoană care nu are capacitate de a-şi exprima 

consimţămîntul”; 

    14) la punctul 27 subpunctele 5) şi 6) şi la punctul 28, cuvintele „ţesuturi şi 

celule umane” se exclud, iar după cuvintele „donării de organe” se completează 

cu textul „de la un donator în viaţă şi ţesuturi sau celule regenerative de la o 

persoană care nu are capacitate de a-şi exprima consimţămîntul”. 

    3. Anexa nr.2 se abrogă. 

    4. Anexa nr. 3: 

    în titlu, cuvintele „ţesuturi şi celule” se exclud;  

    pe tot parcursul textului anexei, cuvintele „şi/sau ţesuturi şi/sau celule” se 

exclud. 

    5. Se completează cu anexa nr. 31 cu următorul cuprins: 

 

    anexa nr.31 

 

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP 

 

    Contrasemnează: 

    Ministrul sănătăţii                                                  Ruxanda Glavan 
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