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BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea art.18 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 ( Plx 

484/2007), respinsă de către Senat în şedinţa din 13 iunie 2007 şi  trimisă 

Comisiei pentru sănătate şi familie spre examinare,  în fond,  cu adresa nr.Plx 

484 din 18 iunie 2007,  Camera Deputaţilor fiind  Cameră decizională. 

 La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi nr.Plx 484/2.09.2007, avizul Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

nr.Plx484/5.09.2007, avizul Consiliului Legislativ nr.442/2.04.2007, precum şi 

punctul de vedere al Guvernului nr.130/2.05.2007. 

 În raport de obiectul şi conţinutul lor, propunerea legislativă  face parte 

din categoria legilor ordinare, în conformitate cu prevederile articolului 73 din 

Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTE, 
DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM 

Administrator
Original
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru sănătate  şi familie                 Nr.28/ 443/ 4 octombrie 2007 
 
 
 

RAPORT    
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.18 din Legea 

drepturilor pacientului nr.46/2003 ( Plx 484/2007) 
 
 
 

1. Cu adresa nr.Plx 484 din 18 iunie 2007 , Comisia pentru sănătate şi 

familie a fost sesizată cu dezbaterea , în procedură obişnuită, a propunerii 

legislative pentru modificarea art.18 din Legea drepturilor pacientului 

nr.46/2003 ( Plx 484/2007), respinsă de către Senat în şedinţa din 13 iunie  

2007,  Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

La întocmirea raportului , comisia a avut în vedere avizul Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi nr.Plx 484/2.09.2007, avizul Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

nr.Plx484/5.09.2007, avizul Consiliului Legislativ nr.442/2.04.2007, precum şi 

punctul de vedere al Guvernului nr.130/2.05.2007. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare  modificarea 

art.18 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 în vederea corelării cu 

dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2003 privind circulaţia 

pe drumurile publice aprobată prin Legea nr.49/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

Având în vedere cele prezentate mai sus, comisia propune Plenului 

Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi respingere propunerea legislativă care 

face obiectul raportului . 
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2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare , 

potrivit prevederilor articolului 73  din Constituţia României, republicată. 

3. La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie din ziua de 

4.10.2007 au participat 15 deputaţi,  fiind absent motivat 1 deputat .  

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate. 

4. Propunerea legislativă, potrivit art.75 din Constituţia României, 

republicată şi art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune Plenului 

Camerei Deputaţilor respingerea  propunerii legislative pentru modificarea 

art.18 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 ( Plx 484/2007), în baza 

următoarelor argumente: 

- Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 reprezintă reglementarea 

cadru în materie, fiind aplicabilă în toate situaţiile în care o persoană bolnavă sau 

sănătoasă utilizează serviciile de sănătate. 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2003 privind circulaţia 

pe drumurile publice, republicată, cuprinde la art.38 şi art.88, reglementări care 

privesc obligaţia anumitor participanţi la trafic de a se supune recoltării de probe 

biologice pentru stabilirea alcoolemiei ori a consumului de produse sau 

substanţe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, măsură 

considerată de legiuitor ca fiind necesară pentru stabilirea unui regim sigur şi 

eficient al circulaţiei pe drumurile publice. 

Astfel, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2003 stabileşte 

situaţiile în care regula generală în domeniu, reglementată de art.18 din Legea 

nr.46/2003, anume obligativitatea consimţământului pacientului pentru 

recoltarea, păstrarea şi folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul 

său, în vederea stabilirii diagnosticului sau tratamentului cu care acesta este de 

acord, nu se aplică.  

- Propunerea legislativă contravine dispoziţiilor art.15 din Legea 

nr.24/2000 republicată, potrivit cărora este interzisă instituirea aceloraşi 
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reglementări în două sau mai multe acte normative . Ori prin conţinutul său, 

norma propusă pentru alin.(2) al art.18 din Legea nr.46/2003 reia practic 

dispoziţiile cuprinse deja în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2003 

privind circulaţia pe drumurile publice. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM 

 


