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RAPORT	PRELIMINAR		

asupra		proiectului	de	Lege	pentru	completarea	Legii	drepturilor	pacientului	
nr.46/2003	

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Comisia	 pentru	 drepturile	 omului,	 culte	 și	 problemele	

minorităților	 naționale	 și	 Comisia	 pentru	 sănătate	 și	 familie	 au fost sesizate, spre 

dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu	 proiectul	 de	 Lege	 pentru	

completarea	 Legii	 drepturilor	 pacientului	 nr.46/2003,	 transmis cu adresa nr. 

PLx.	 282/2022	 și înregistrat la Comisia pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale cu nr. 4c-6/346/19 mai 2022. 

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

ședința din data de 16 mai 2022. 

Consiliul	 Legislativ a	 avizat	 favorabil	 proiectul de lege, cu observații și 

propuneri, prin avizul cu nr. 404 din 12 aprilie 2022. 

Consiliul	 Economic	 și	 Social	 a	 avizat	 favorabil	 inițiativa, prin avizul cu 

nr.1675 din 22 martie 2022.  

   Proiectul are ca obiect	de	reglementare completarea Legii nr.46/2003 în 

sensul ca, în situaţia încheierii contractelor de asigurare, în cazul în care 
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distribuitorul de asigurări solicită supravieţuitorului de cancer informaţii şi 

documente în vederea evaluării riscului pentru preluarea, respectiv menţinerea în 

asigurare, acesta să aibă dreptul de a nu le furniza pe acelea care vizează afecţiunea 

oncologică, dacă a trecut un termen de 7 ani de la data încheierii protocolului 

oncologic. În cazul supravieţuitorului de cancer al cărui diagnostic a fost pus înainte 

de vârsta de 18 ani, termenul este de 5 ani de la data încheierii protocolului 

oncologic.	

Comisia	 pentru	 drepturile	 omului,	 culte	 și	 problemele	minorităților	

naționale	a examinat proiectul de lege în ședința din data de 8	iunie	2022.	

Pentru întocmirea raportului, Comisia	 pentru	 drepturile	 omului,	 culte	 și	

problemele	minorităților	naționale a avut în vedere și avizele	favorabile ale Comisiei	

pentru	egalitatea	de	șanse	pentru	femei	și	bărbați și Comisiei	pentru	muncă	și	protecție	

socială.	

La lucrări, membrii comisiei au fost prezenți conform listei de prezență. 

În temeiul art. 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, la ședința comisiei 

au participat, doamna senator Nicoleta	Pauliuc, în calitate de ințiator și, din partea 

UNSAR, domnul Alexandru	Ciuncan – director general. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, Comisia	 pentru	 drepturile	

omului,	culte	și	problemele	minorităților	naționale a hotărât, cu majoritate de voturi, 

să transmită Comisiei	pentru	sănătate	și	familie	un	raport	preliminar	de	adoptare	

a	proiectului	de	lege, în	forma	adoptată	de	Senat.	

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

categoria legilor	ordinare.  

Camera	 Deputaților	 este	 Cameră	 decizională, în conformitate cu 

dispozițiile art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu cele ale art. 92 

alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților.  
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