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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru sănătate şi familie 
București,  22.05.2017 
Nr. 4c-9/251 

 
RAPORT  DE ÎNLOCUIRE   

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.8 din Legea dreptului pacientului nr.46/2003 
(PLx.439/2016) 

 
 

 În temeiul dispoziţiilor art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, proiectul de Lege pentru modificarea 
art.8 din Legea drepturilor pacientului  nr.46/2003 a fost retrimis Comisiei pentru sănătate şi familie cu adresa nr. PLx.439/2016 
din 24 aprilie 2017, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 
 

La întocmirea prezentului raport de înlocuire, Comisia a avut în vedere: 
-  avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.488/17.05.2016); 
-  avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.PLx.439/18.10.2016); 
-avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale                                

(nr.4c-5/804/26.10.2016); 
- punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr.871/MRP/24.02.2017). 
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.8 din Legea privind drepturile pacientului nr.46/2003, 
astfel încât, pacienţilor care nu sunt cetăţeni români, să le fie aduse la cunoştinţă informaţiile privind starea lor de sănătate, într-o 
limbă de circulaţie internaţională. 
 

În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor   
art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9), din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 5 octombrie 2016. 
 

Comisia pentru sănătate şi familie a reexaminat proiectul de lege în şedinţa din data de 16 mai 2017.   
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 membri ai Comisiei. La dezbateri a participat, în 

conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, dl.Dan Dumitrescu, secretar de stat ]n 
cadrul Ministerului Sănătăţii. 
 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 
un amendament admis şi unul respins, redate în anexele la prezentul raport. 

 
 

 
 
            PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR, 
                               Conf.univ.dr.Florin BUICU                                                                    Dr.Vass Levente 
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Anexa 1 
 
 

AMENDAMENT ADMIS 
 

Nr. 
Crt. 

Text iniţial 
Legea drepturilor 

pacientului nr.46/2003 

Text Senat Amendament propus/autor 
amendament 

Motivare 
 

1. “Art.8. – Informaţiile se 
aduc la cunoştinţă 
pacientului într-un limbaj 
respectuos, clar, cu 
minimalizarea 
terminologiei de 
specialitate; în cazul în 
care pacientul nu cunoaşte 
limba română, informaţiile 
i se aduc la cunoştinţă în 
limba maternă ori în limba 
pe care o cunoaşte sau, 
după caz, se va căuta o altă 
formă de comunicare. 
 

“Art.8. – Informaţiile se aduc 
la cunoştinţă pacientului    
într-un limbaj respectuos, clar, 
cu minimalizarea tehnologiei 
de specialitate; în cazul în care 
pacientul nu este cetăţean 
român, informaţiile i se aduc 
la cunoştinţă într-o limbă de 
circulaţie internaţională sau, 
după caz, se va căuta o altă 
formă de comunicare.” 
 

 

“Art.8. – Informaţiile se aduc 
la cunoştinţă pacientului într-
un limbaj respectuos, clar, cu 
minimalizarea terminologiei 
de specialitate; în cazul în care 
pacientul nu este cetăţean 
român, informaţiile i se aduc la 
cunoştinţă într-o limbă de 
circulaţie internaţională sau, 
după caz, se va căuta o altă 
formă de comunicare.” 

 
Autor: Comisia pentru sănătate 
şi familie 

Pentru corectarea erorii 
materiale. 
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Anexa 2 
 

AMENDAMENT RESPINS 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Legea drepturilor 

pacientului nr.46/2003 

Text Senat Amendament 
propus/autor 
amendament 

Motivare 
a) argumente pentru 
susţinere 
b) argumente 
pentru respingere 

Camera 
Decizională 

1.  “Art.8. – Informaţiile se 
aduc la cunoştinţă 
pacientului într-un 
limbaj respectuos, clar, 
cu minimalizarea 
terminologiei de 
specialitate; în cazul în 
care pacientul nu 
cunoaşte limba română, 
informaţiile i se aduc la 
cunoştinţă în limba 
maternă ori în limba pe 
care o cunoaşte sau, 
după caz, se va căuta o 
altă formă de 
comunicare. 
 

“Art.8. – Informaţiile se 
aduc la cunoştinţă 
pacientului într-un limbaj 
respectuos, clar, cu 
minimalizarea 
tehnologiei de 
specialitate; în cazul în 
care pacientul nu este 
cetăţean român, 
informaţiile i se aduc la 
cunoştinţă într-o limbă de 
circulaţie internaţională 
sau, după caz, se va căuta 
o altă formă de 
comunicare.” 
 
 
 
 
 

„Art.8. – Informaţiile se 
aduc la cunoştinţă 
pacientului într-un limbaj 
respectuos, clar, cu 
minimalizarea terminologiei 
de specialitate; în cazul în 
care pacientul nu cunoaşte 
limba română, informaţiile i 
se aduc la cunoştinţă în 
limba maternă; în cazul în 
care pacientul nu este 
cetăţean român, informaţiile 
i se aduc la cunoştinţă într-o 
limbă de circulaţie 
internaţională sau, după caz, 
se va căuta o altă formă de 
comunicare.” 
Autor: Dep.dr.Vass Levente 
(Grupul Parlamentar al 
UDMR) 

a) Informaţiile 
transmise pacienţilor 
trebuie să fie 
complete şi clare, să 
nu fie susceptibile de 
interpretare. 
b) Textul propus de 
către Senat este 
acoperitor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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