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Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 
 Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7 
din 16 februarie 2006 pentru modificarea 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, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.163 din 21 februarie 2006, cu 
următoarea modificare : 
 
 - Articolul I se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. I. – Legea 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 
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utilizării lor terapeutice, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 915 din 13 octombrie 2005, se modifică  după cum urmează: 
 
 1. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 «Art.16. – (1) Donatorii de sânge au dreptul să primească, la fiecare 
donare, o alocaţie de hrană sub forma tichetelor de masă, care au 
caracteristicile fizice şi valorice prevăzute de Legea nr. 142/1998 privind 
acordarea tichetelor de masă, cu modificările ulterioare, sau o masă post 
donare la centrul de transfuzie sanguină în echivalentul valorii totale a 
tichetelor de masă acordate. 
 (2) Numărul tichetelor de masă, precum şi alte drepturi şi obligaţii 
ale donatorilor de sânge se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 
 (3) Cheltuielile aferente drepturilor prevăzute la alin.(1) se suportă: 
 a) în anul 2006, din bugetele locale ale localităţilor în care 
instituţiile de profil cu activitate de recoltare de sânge în scop 
transfuzional îşi au sediul; 
 b) începând cu data de 1 ianuarie 2007, de la bugetul de stat prin 
bugetul  Ministerului Sănătăţii Publice. 
 (4) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (3), Ministerul Sănătăţii 
Publice elaborează norme aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii 
publice cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi 
Ministerului Finanţelor Publice.» 
 
 2. La anexa nr.1, litera g) va avea următorul cuprins: 
 «g) centrul de transfuzie sanguină judeţean sau al municipiului 
Bucureşti – instituţie de profil, instituţie publică cu activitate în domeniul 
transfuziei sanguine, conform acreditării acordate de Ministerul Sănătăţii 
Publice.»” 
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 Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 
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