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Camera Deputaţilor
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Nr.4c-8/181 /19 septembrie 2013

BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR,

Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea
şi

completarea

Legii

nr.46/2003

privind

drepturile

pacientului

(PLx 723/2011), trimis Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere, în
fond, cu adresa nr. PLx 723/2011 din 5 decembrie 2011.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
RODICA NASSAR
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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 46/2003
privind drepturile pacientului
(PLx 723/2011)
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 şi completarea
Legii 46/2003 privind drepturile pacientului, trimis cu adresa

nr.

PLx 723/2011 din 5 decembrie 2011.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de
lege, în şedinţa din 28 noiembrie 2011, în condiţiile articolului 75 alineatul
(2) teza a III-a din constituţia României, Republicată.
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere :
-

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.695 din

22.06.2011) , cu observaţii şi propuneri;
-

avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

( nr.PLx 723 din 19.12.2011);
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-

avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială

(nr.27/638 din 2 aprilie 2012);
-

avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi

problemele minorităţilor naţionale (nr.PLx 723 din 21 decembrie 2011);
-

punctul de vedere negativ al Ministerului Sănătăţii.

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare amendarea unor
prevederi ale Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 , în sensul completării
dispoziţiilor referitoare la drepturile pacientului în ceea ce priveşte
informarea, refuzul actelor medicale, necesitatea obţinerii consimţământului
părintelui sau tutorelui legal al minorilor în cazul participării lor în
învăţământul medical clinic şi la cercetare ştiinţifică.
Totodată, intervenţia legislativă vizează introducerea în textul Legii
nr.46/2003 a conceptului de „consilier medical”, care, potrivit Expunerii de
motive, reprezintă liantul dintre pacienţi şi furnizorii de servicii medicale.
Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, în şedinţa din 18
septembrie 2013. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din
totalul de 19 membri.
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Răzvan Vulcănescu, subsecretar
de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.
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În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât,
cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor,
respingerea proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii
nr.46/2003 privind drepturile pacientului, întrucât, potrivit art.185 alin.(1)
din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările
şi completările ulterioare, în cadrul spitalelor publice funcţionează un
consiliu etic şi un consiliu medical. De asemenea, alin.(2) al art.185, prevede
că atât componenţa, cât şi atribuţiile consiliului etic se stabilesc prin ordin al
ministrului sănătăţii.

PREŞEDINTE,
RODICA NASSAR

,
Marinescu Gheorghe - Şef birou
Întocmit,
Spînu Livia - Consilier
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