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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.25 al Legii drepturilor pacientului nr.46/ 2003
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost
sesizată, prin adresa nr. Plx.164 din 13 aprilie 2016, cu dezbaterea în fond, a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.25
al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003.
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere:
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri (nr.1269/27.11.2015);
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.Plx.164/19.04.2016) ;
- avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-5/384/21.04.2016);
- punctul de vedere favorabil al Ministerului Sănătăţii (nr.SP1692/6.03.2018).

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003, în sensul ca pacientul să
poată desemna, printr-un acord consemnat în foaia de observaţie clinică generală, într-o rubrică separată, o persoană care să aibă acces deplin,
atât în timpul vieţii, cât şi după decesul acestuia, la informaţiile cu caracter confidențial din foaia de observaţie.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României,
republicată.
Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 4 aprilie 2018.
La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa 16 deputaţi, din totalul de 18 membri.
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, dl.Dan Dumitrescu,
secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii.
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (1 abţinere).
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă în şedinţa din 5 aprilie 2016.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată.
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea propunerii
legislative, cu amendamentele admise, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.
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Anexă
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autorul amendamentului)

1. Titlul legii
Titlul legii
Lege pentru modificarea şi completarea Lege pentru completarea art.24 din Legea
art.25 al Legii drepturilor pacientului drepturilor pacientului nr.46/2003
nr.46/2003
Autor:Comisia pentru sănătate şi familie
2. Articol unic – Articolul 25 al Legii
drepturilor pacientului nr.46/2003, se
modifică şi se completează cu un nou
alineat, alin.(3) ce va avea următorul
cuprins:

„Art.25.alin.(3) – Pacientul are dreptul de a
desemna, printr-un acord consemnat în
foaia de observaţie clinică generală într-o
rubrică separată, o persoană care să aibă
acces deplin, atât în timpul vieţii pacientului
cât şi după decesul pacientului, la
informaţiile cu caracter confidenţial din
foaia de observaţie.”

Motivare
Pentru respectarea normelor de tehnică
legislativă. Textul propus ca alin.(3) al
art.25 se încadrează tematic în cuprinsul
art.24, ca o extindere a dispoziţiilor
actuale.

„Articol unic. – După alineatul (1) al Pentru respectarea exigenţelor specifice
articolului 24 din Legea drepturilor actelor normative de modificare şi
pacientului nr.46/2003, publicată în completare.
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.51 din 29 ianuarie 2003, cu
modificările ulterioare, se introduce un
nou alineat, alin.(2), cu următorul
cuprins:
„(2) – Pacientul are dreptul de a desemna,
printr-un acord consemnat în anexa la foaia
de observaţie clinică generală, o persoană
care să aibă acces deplin, atât în timpul
vieţii pacientului cât şi după decesul
pacientului, la informaţiile cu caracter
confidenţial din foaia de observaţie.”
Autor:Comisia pentru sănătate şi familie

În cursul dezbaterilor nu au fost înregistrate amendamente respinse

