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Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 

protecția persoanelor cu boală celiacă din România,  trimisă Comisiei pentru  

sănătate și familie, pentru dezbatere pe fond, cu adresa nr. Plx.155/2019 

din  20 martie 2019. 

 

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

din categoria legilor organice. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dr.Nelu TĂTARU 

constanta.popa
Ştampilă nouă
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru sănătate și familie 
Bucureşti, 9 iunie  2021 

Nr. 4c-10/120 

 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative privind protecția persoanelor cu boală 

celiacă din România 
 (Plx.155/2019) 

 

 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru  sănătate și familie a fost sesizată spre dezbatere, pe fond, cu 
propunerea legislativă privind protecția persoanelor cu boală celiacă din 
România prin adresa nr.Plx.155/2019 din 20 martie 2019.  

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins  propunerea 

legislativă în şedinţa din data de 19 noiembrie 2018. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

 avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.1182/12.12.2018); 
 avizul  favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.5986/27.11.2018); 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/250/28.03.2019); 
 avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport 

(nr.4c-11/89/09.04.2019); 
 avizul negativ al Comisiei pentru industrii și servicii                       

(nr.4c-3/113/02.02.2019); 
  avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială            

(nr.4c-9/203/08.04.2019);  
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și 

bărbați (nr.4c-20/137/02.04.2019); 
 punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1074/DPSG/23.06.2020). 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare recunoaşterea 
bolii celiace şi adoptarea de măsuri specifice, care să le permită celiacilor să 
ducă o viată normală, prin: 

- promovarea și urgentarea procedurii de diagnosticare a bolii și 
prevenirea apariției complicațiilor – gratuitatea analizelor de depistare a 
bolii celiace și a testelor genetice; 

- integrarea socială în școală și în muncă a bolnavilor respectivi; 
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- îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu boală celiacă prin 
acordarea unui ajutor financiar; 

- accesul la servicii publice și private și accesul la produse de uz 
curent-inscripționarea alimentelor ambalate,  medicamentelor, suplimentelor 
nutritive cu informații privind conținutul de gluten, porții de mâncare fără 
gluten; 

- înființarea Registrului Național de Evidență a persoanelor 
diagnosticate cu boală celiacă. 
 

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut propunerea 
legislativă în ședința din data de 8 iunie  2021, și au hotărât, cu majoritate 
de voturi, respingerea propunerii legislative. 

La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa 25 deputaţi, din totalul 
de 25 membri ai comisiei. 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.  
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative privind protecția persoanelor 
cu boală celiacă din România, deoarece: 
- modalitatea de etichetare a alimentelor care conțin gluten este deja 
reglementată atât la nivelul Uniunii Europene, cât și prin acte normative 
interne prin care se realizează transpunerea unor directive; 
- nu sunt respectate normele de tehnică legislativă prevăzute de 
dispozițiile art.42, 47 și 48 din Legea  nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- inițiativa legislativă nu are un conținut clar și previzibil, făcând loc 
unor interpretări diferite și  este deficitară  și în ceea ce privește 
reglementarea răspunderii contravenționale, astfel încât aplicarea în practică 
a respectivelor norme ar fi imposibilă.  

 
 

 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
     Dr.Nelu TĂTARU       Liviu-Ioan BALINT 

 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Constanța Popa 


