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Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

Comisia pentru sănătate şi familie          
Bucureşti,19 octombrie 2016 
Nr.4c-8/358                

 
BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.8 

din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003, trimis Comisiei pentru sănătate şi 

familie spre dezbatere,  în fond, cu adresa nr. PLx.439 din 10 octombrie 2016. 

 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Conf.dr.Florin BUICU 
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie       
Bucureşti, 19 octombrie 2016 
Nr.4c-8/358 
 
 
 

R A P O R T   
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor 
pacientului nr.46/2003 

 (PLx.439/2016) 
 
 
         În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere, în fond, 

cu proiectul de Lege pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor pacientului 

nr.46/2003, trimis cu adresa  nr. PLx.439 din 10 octombrie 2016. 

 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  în 

şedinţa din 5 octombrie 2016.  

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere : 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.488 din 17.05.2016);  

- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi             

(nr.PLx.439 din 18.10.2016); 

- punctul de vedere favorabil al Ministerului Sănătăţii (nr.ACP 

4138 din 18.07.2016). 
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Conform dispoziţiilor articolului 75 alin. (1) din Constituţia României, 

republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.8 din Legea 

drepturilor pacientului nr.46/2003, în sensul în care, pacienţilor internaţi care nu 

sunt cetăţeni români să le fie aduse la cunoştinţă informaţiile într-o limbă de 

circulaţie internaţională. 

 
Membrii comisiei au examinat proiectul de lege, în şedinţa din 18 

octombrie 2016. La lucrările comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi din totalul de 17 

membri. 

 
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Andreea Bîrchi, consilier 

în cadrul Ministerului Sănătăţii.  

 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 

au  hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, 

adoptarea proiectului de lege, în forma înaintată de către Senat. 

 
 
 
                 PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 

 
             Conf.dr. Florin BUICU                            Dr.Lucreţia ROŞCA 
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