
Ordinul nr. 475/2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății, 

interimar, nr. 1.446/2009 pentru înființarea Comisiei Naționale de Bioetică a 

Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale și pentru aprobarea componenței acesteia În 

vigoare de la 20 aprilie 2018 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 20 aprilie 

2018.  

 

 Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 3.526 din 11.04.2018 al Direcției generale de asistență 

medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,  

având în vedere prevederile titlului XVIII "Medicamentul", ale titlului XX "Dispozitive medicale" 

din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, și ale Legii nr. 264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de 

Științe Medicale, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) 

și art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin: 

Anexa la Ordinul ministrului sănătății, interimar, nr. 1.446/2009 pentru înființarea Comisiei 

Naționale de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale și pentru aprobarea 

componenței acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 19 noiembrie 

2009, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă 

din prezentul ordin. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

p. Ministrul sănătății,  

Dan Octavian Alexandrescu,  

secretar de stat 

 

ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 1.446/2009)  

 

COMPONENȚA Comisiei Naționale de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale  

Președinte: acad. prof. dr. Dinu Antonescu 

Vicepreședinte: prof. dr. Doina Drăgănescu 



 Secretar: acad. prof. dr. Constantin Mircioiu  

Membri: 

 - acad. prof. dr. Emanoil Ceaușu;  

- acad. prof. dr. Mircea Beuran; 

- prof. dr. farm. Ileana Cornelia Chiriță;  

- acad. prof. dr. Aurel Ardelean; 

 - preot, prof. dr. Vasile Răducă  

- conf. dr. Dan Victor Eugen Strâmbu;  

- dr. farm. Speranța Prada; 

 - dr. farm. Brândușa Rădulescu;  

- jr. Diana Monica Isăilă; 

 - 2 reprezentanți ai asociațiilor de pacienți. 


