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LEGISLAȚIE

Nr.
crt.
1.

Nr. act
normativ
OMS nr.
1301/2007

2.

Legea nr.
104 / 2003

Reglementare
Ordin pentru aprobarea
Normelor
privind
funcționarea
laboratoarelor
de
analize medicale

Lege privind manipularea
cadavrelor umane și
prelevarea organelor și
țesuturilor de la cadavre
în vederea transplantului
(reglementare aplicabilă
în laboratoarele de
anatomie patologică și
medicină legală)

Biologi, chimiști,
biochimiști
Alin. 3 art. 5
”În laboratorul de analize
medicale își desfășoară
activitatea medici cu
specialitatea medicină de
laborator – laborator
clinic,
microbiologie,
medicină de laborator,
alt personal cu studii
superioare autorizat să
lucreze în domeniul
medical biologi,
biochimiști, chimiști și
farmaciști, precum și
personal mediu sanitar.”
Art. 9
”Structura organizatorică
și de personal, precum și
atribuțiile serviciilor de
anatomie patologică și
prosectură din cadrul
spitalelor sunt stabilite
prin ordin al ministrului
sănătății.”
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Salarizare
Nu se precizează
în textul de lege

Art. 22
”Personalul care
își
desfășoară
activitatea
în
serviciile
de
anatomie
patologică
și
prosecturi
ale
spitalelor, precum
și
personalul
disciplinelor
universitare
de
anatomie,
de
histologie,
de
anatomie
patologică și al
catedrei
de
biologie celulară
se încadrează în
categoria locurilor
de muncă în
condiții
deosebite.
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Nr.
crt.
3.

4.

5.

Nr. act
normativ
H.G. nr.
451/2004
actualizată

Reglementare

Hotărâre
pentru
aprobarea
Normelor
metodologice de aplicare
a Legii nr. 104/2003
privind
manipularea
cadavrelor umane și
prelevarea organelor și
țesuturilor de la cadavre
în vederea transplantului
(reglementare aplicabilă
în laboratoarele de
anatomie patologică și
medicină legală)
OG nr.
Ordonanță
privind
1/2000
organizarea activității și
cu
funcționarea instituțiilor
modificările de medicină legală.
aduse de
Legea nr.
459/2001;
OG nr.
57/2001;
Legea nr.
271/2004

H.G.
774/2000

Hotărâre
pentru
aprobarea
Regulamentului
de
aplicare a dispozițiilor
Ordonanței Guvernului
nr.
1/2000
privind
organizarea activității
și
funcționarea
instituțiilor de medicină
legală

Biologi, chimiști,
biochimiști
Alin. 3 art. 22
”în cadrul serviciului de
anatomie patologică pot
activa
medici
anatomopatologi,
biologici,
chimiști,
asistenți de anatomie
patologică, registratori
medicali,
laboranți,
autopsieri, îngrijitoare,
băieși.”

Salarizare

Alin. 1 art. 33
”Salariile de bază
ale personalului
de specialitate din
instituțiile
de
medicină legală
sunt mai mari cu
100% față de
salariile de bază
prevăzute de lege
la
aceleași
categorii
de
personal
medical.”
Alin. 2 art. 2
”La
efectuarea
expertizelor,
examinărilor,
constatărilor sau a altor
lucrări medico-legale pot
participa, dacă este
necesar, și alți specialiști
cu
studii superioare, cum
sunt: medici specialiști,
farmaciști, toxicologi,
chimiști,
biologi,
psihiatri, psihologi și alte
persoane atestate ca
experți,
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6.

Legea nr.
282/2005
republicată
2014

Lege privind organizarea
activității de transfuzie
sanguină, donarea de
sânge și componentele
sanguine de origine
umană,
precum
și
asigurarea calității și
securității sanitare, în
vederea utilizării lor
terapeutice.

în cadrul și pe durata
funcționării
lor
în
instituțiile de medicină
legală.”
Art. 24
”Personalul implicat în
stabilirea admiterii la
donarea,
colecta,
controlul
biologic,
prepararea,
conservarea, distribuţia şi
administrarea de sânge şi
componente
sanguine
umane deţine calificările
necesare
pentru
executarea acestor
sarcini şi beneficiază de
formare
profesională
adecvată şi permanent
actualizată,
conform
cerinţelor
stabilite de Ministerul
Sănătăţii, prin ordin al
ministrului
sănătăţii.”
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