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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

                       
București, 02.02.2022 

                 Nr.4c-3/646 /2021 
      AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.4/2021 privind protecţia 

drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni 

alergice 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată 
pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru sănătate și familie, care este sesizată în fond cu 
proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.4/2021 privind protecţia drepturilor 
persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice, 
transmis cu adresa nr. P.L.x. 586/2021 din 07 decembrie 2021, înregistrat la comisie sub nr.4c-
3/646/2021 din 07 decembrie 2021. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 802/04.10.2021, avizează favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri. 
 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr.6597/14.09.2021, avizează favorabil 
proiectul de act normativ cu observații. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 22 
noiembrie 2021.  
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.4/2021, în sensul 
introducerii utilizării în cabinetele individuale de medicină de stat şi private, inclusiv cabinetele 
medicale de medicină dentară de stat şi private, şi a altor forme de adrenalină injectabilă, astfel 
încât să nu mai existe limitarea sau constrângerea de a se utiliza doar adrenalină pentru 
autoinjectare în aceste cabinete medicale. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 02 februarie 2022. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezentul aviz. 
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare,  Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 

PREȘEDINTE, 

BENDE SÁNDOR 

 
 
 
 

Consilier, Teodora Desagă 
 

simona.tirzioru
Original
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Anexa 1 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E  
 
 

Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 4/2021 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

0 1 2 3 4 
1.   Titlul Legii 

LEGE  
pentru modificarea Legii nr.4/2021 privind 

protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate 
sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau 

afecţiuni alergice 

Titlul Legii 
LEGE  

pentru modificarea și completarea Legii 
nr.4/2021 privind protecţia drepturilor 

persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi 
diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice 

Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

Tehnică 
legislativă 

2.  Articol unic. - Legea nr.4/2021 privind 
protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate 
sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau 
afecţiuni alergice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.22 din 8 
ianuarie 2021, se modifică după cum 
urmează: 

Articol unic. - Legea nr.4/2021 privind 
protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate 
sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau 
afecţiuni alergice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.22 din 8 
ianuarie 2021, se modifică și se completează, 
după cum urmează: 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

Tehnică 
legislativă 

3.  
Art.7.  
(5)Cabinetele individuale de medicină de 
stat şi private, inclusiv cabinetele de 
medicină dentară de stat şi private, 
prevăzute la art. 6 lit. d), au obligaţia de a 
deţine în dotare cel puţin o doză de 
adrenalină pentru autoinjectare, încadrată în 
termenul de valabilitate înscris pe ambalaj. 

1. La articolul 7, alineatul (5) va avea 
următorul cuprins: 
„(5) Cabinetele individuale de medicină de 
stat şi private, inclusiv cabinetele de medicină 
dentară de stat şi private, prevăzute la art.6 
lit.d), au obligaţia de a deţine în dotare cel 
puţin o doză de adrenalină pentru 
autoinjectare, încadrată în termenul de 
valabilitate, înscris pe ambalaj, sau alt 

1. La articolul 7, alineatul (5) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
„(5) Cabinetele individuale de medicină de stat 
şi private, inclusiv cabinetele de medicină 
dentară de stat şi private, prevăzute la art.6 
lit.d), au obligaţia de a deţine în dotare cel 
puţin o doză de adrenalină pentru autoinjectare, 
încadrată în termenul de valabilitate, înscris pe 
ambalaj, sau alt derivat injectabil al 

Tehnică 
legislativă 
 
Terminologie 
specifică 
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preparat de adrenalină injectabilă, încadrat 
în termenul de valabilitate, înscris pe 
ambalaj.” 

adrenalinei, încadrat în termenul de 
valabilitate, înscris pe ambalaj.” 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

4.  
Art.10. 
(3) În fiecare dintre instituţiile şi unităţile 
menţionate la art. 6 se impune existenţa a cel 
puţin unei doze de adrenalină pentru 
autoinjectare, încadrată în termenul de 
valabilitate înscris pe ambalaj. 

2. La articolul 10, alineatul (3) va avea 
următorul cuprins: 
„(3) În fiecare dintre instituţiile şi unităţile 
menţionate la art.6 cu excepţia celor 
prevăzute la lit.c) şi d), se impune existenţa a 
cel puţin unei doze de adrenalină pentru 
autoinjectare, încadrată în termenul de 
valabilitate înscris pe ambalaj.” 

2. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
(3) Nemodificat 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 
 

Tehnică 
legislativă 

5.  
Art.12. - Lipsa dozei de adrenalină pentru 
autoinjectare sau existenţa unei doze de 
adrenalină pentru autoinjectare expirate în 
una dintre instituţiile şi unităţile 
prevăzute la art.6 constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă cuprinsă între 
5.000 lei şi 20.000 lei. 
 

3. Articolul 12 va avea următorul cuprins: 
„Art.12.- Lipsa în instituţiile şi unităţile 
prevăzute la art.6 a dozei de adrenalină 
pentru autoinjectare sau a altui preparat de 
adrenalină injectabilă în cazul unităţilor 
sanitare şi a cabinetelor medicale 
prevăzute la art.6 lit.c) şi d), sau existenţa 
unei doze de adrenalină pentru autoinjectare 
sau a altui preparat de adrenalină 
injectabilă în cazul unităţilor sanitare şi a 
cabinetelor medicale prevăzute în art.6 
lit.c) şi d) expirate, constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă cuprinsă între 
5.000 lei şi 20.000 Iei.” 

3. Articolul 12 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art.12. - Lipsa dozei de adrenalină pentru 
autoinjectare sau a altui derivat injectabil al 
adrenalinei prevăzute la art.7 alin.(5), 
precum si existenta acestor doze expirate în 
instituţiile şi unităţile prevăzute la art.6 lit.c) 
şi d) constituie contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 20.000 
Iei.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

Tehnică 
legislativă 
 
Terminologie 
specifică 

6.   4. După articolul 13 se introduce un nou 
articol, art. 131, cu următorul cuprins: 
„Art.131. – Contravențiilor prevăzute la 
art.12 le sunt aplicabile dispozițiile 
Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravențiilor, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările și completările 

Pentru 
asigurarea 
unei 
reglementări 
complete este 
necesară 
menționarea 
normei 
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ulterioare.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

privind 
aplicarea, 
prin inserarea 
unui nou 
punct. 
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