
 

 

                                                     

 

                                                     ÎNTREBARE 

 

 

Adresată: domnului Mihai Cîmpeanu, Ministru în cadrul Ministerului Educației  

De către: Deputat Ileana Cristina Dumitrache, Grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat 

Subiectul întrebării: Stadiul normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 4 din 8 ianuarie 

2021 privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate 

cu boli sau afecțiuni alergice și departamentul responsabil din cadrul Ministerului Educației. 

 

  

 

Domnule ministru, 

 Vă aduc la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile art. 14 alin (1) din 

Legea nr. 4 din 8 ianuarie 2021 privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau 

suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice, în termen de 6 luni de la data 

intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătății,Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

și Ministerul Educației și Cercetării elaborează norme metodologice de aplicare a acesteia, 

care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

Prin prezenta, vă înaintez următoarea întrebare: 

Care este stadiul în care se află emiterea normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 4 din 8 ianuarie 2021 privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau 
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suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice și care este departamentul din 

cadrul Ministerului responsabil cu emiterea acestora? 

Vă rog, domnule Ministru, să îmi răspundeți în scris la această întrebare. 

 

 Vă mulțumesc! 

     Cu deosebită considerație, 

  Deputat PSD, Ileana Cristina Dumitrache 

 

 



 

 

                                                     

 

                                                       ÎNTREBARE 

 

 

Adresată: Adresată: doamnei Raluca Turcan, Ministru în cadrul Ministerului Muncii și 

Protecției Sociale 

De către: Deputat Ileana Cristina Dumitrache, Grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat 

Subiectul întrebării: Stadiul normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 4 din 8 ianuarie 

2021 privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate 

cu boli sau afecțiuni alergice și departamentul responsabil din cadrul Ministerului  Muncii și 

Protecției Sociale. 

  

 

Doamnă ministru, 

 Vă aduc la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile art. 14 alin (1) din 

Legea nr. 4 din 8 ianuarie 2021 privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau 

suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice, în termen de 6 luni de la data 

intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătății,Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

și Ministerul Educației și Cercetării elaborează norme metodologice de aplicare a acesteia, 

care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

Prin prezenta, vă înaintez următoarea întrebare: 

Care este stadiul în care se află emiterea normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 4 din 8 ianuarie 2021 privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau 
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suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice și care este departamentul din 

cadrul Ministerului responsabil cu emiterea acestora? 

Vă rog, doamnă Ministru, să îmi răspundeți în scris la această întrebare. 

 

 Vă mulțumesc! 

     Cu deosebită considerație, 

  Deputat PSD, Ileana Cristina Dumitrache 

 

 



 

 

                                                     

 

                                                     ÎNTREBARE 

 

 

Adresată: doamnei Ioana Mihăilă, Ministru în cadrul Ministerului Sănătății 

De către: Deputat Ileana Cristina Dumitrache, Grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat 

Subiectul întrebării: Stadiul normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 4 din 8 ianuarie 

2021 privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate 

cu boli sau afecțiuni alergice și departamentul responsabil din cadrul Ministerului Sănătății. 

 

  

 

Doamnă ministru, 

 Vă aduc la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile art. 14 alin (1) din 

Legea nr. 4 din 8 ianuarie 2021 privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau 

suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice, în termen de 6 luni de la data 

intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătății,Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

și Ministerul Educației și Cercetării elaborează norme metodologice de aplicare a acesteia, 

care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

Prin prezenta, vă înaintez următoarea întrebare: 

Care este stadiul în care se află emiterea normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 4 din 8 ianuarie 2021 privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau 
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suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice și care este departamentul din 

cadrul Ministerului responsabil cu emiterea acestora? 

Vă rog, doamnă Ministru, să îmi răspundeți în scris la această întrebare. 

 

 Vă mulțumesc! 

     Cu deosebită considerație, 

  Deputat PSD, Ileana Cristina Dumitrache 

 

 




