
 
 
 
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie                         Nr. 4c-10/ 134 / 16 aprilie  2019 
                 

 

     
BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 

 
Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea 

art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului  trimisă Comisiei pentru sănătate şi 

familie spre dezbatere,  în fond, cu adresa nr. Plx.164/2019  din 25 martie 2019. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

 

Conf. Dr. Florin Buicu 
             

 
                                                 

 
 

florin.danciu1
conf.cu originalul
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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie                          Nr. 4c-10/134 / 16 aprilie 2019 

 

 

 

 

R A P O R T   

asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.1 din Legea 

nr.46/2003 privind drepturile pacientului   

 
În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă 

pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, 
trimisă cu adresa nr. Plx.164/2019 din 25 martie 2019. 

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în 
ședința din 20 martie 2019. Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, 
republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

 
     La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 

- avizul favorabil cu observații al Consiliului Legislativ (nr.1250 din 
28.12.2018); 

- punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr. 213 din 22.02.2019); 
- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (nr. 4c-6/254 din 3 aprilie 2019). 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii drepturilor 
pacientului nr.46/2003 prin introducerea la art.1 a literei f) care definește noțiunea de 
reprezentant legal al pacientului. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 15 aprilie  

2019. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 20 membri.  
 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  hotărât, cu majoritate de 
voturi (16 voturi pentru, 2 abțineri), să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea 
propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind 

drepturile pacientului (Plx.164/2019), cu amendamentele prezentate în anexă. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare .  

 
 
 
 

              PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 

 

        Conf. Dr. Florin Buicu                    Dr. Cristina-Elena Dinu 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Dr. Florin Danciu – consilier  parlamentar 
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Anexă  
Plx 164/2019 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind 

drepturile pacientului 
 

 
 Text propunere legislativă Text propus de Comisie 

(Autorul amendamentului) 

Motivare 

1. LEGE pentru modificarea şi completarea 

art. 1 din Legea nr. 46/2003 privind 
drepturile pacientului 
 

 Titlul Legii 
Lege pentru completarea art. 1 din Legea 
drepturilor pacientului nr. 46/2003 
(Comisia pentru sănătate și familie) 

Tehnică legislativă. Se 
completează doar articolul 1 al 
Legii 46/2003. 

2. Articol unic: Legea nr. 46/2003 din 21 
ianuarie 2003, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 70 din 03 februarie 
2003, cu modificările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 

Articol unic. – La articolul 1 din Legea  
drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicată 
în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 51 din 29 
ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, după 
litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu 
următorul cuprins: 
(Comisia pentru sănătate și familie) 

Tehnică legislativă. 

3. 1. La articolul 1 se introduce o nouă 
literă, lit. f), cu următorul cuprins: 
"f) prin reprezentant legal se înţelege 
soţul/soţia, copiii, părinţii sau celelalte 
rude până la gradul al IV-lea, precum şi 
orice persoană cu vârsta de minim 18 ani 
împliniţi pe care pacientul o desemnează 
în acest scop prin declaraţie autentificată 
în faţa notarului, care se înregistrează în 
Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a 
Procurilor şi a Revocării acestora." 

"f) prin reprezentant legal se înţelege 
soţul/soţia, copiii, părinţii sau celelalte rude 
până la gradul al IV-lea ale pacientului, 
tutorele precum şi orice persoană cu vârsta de 
minim 18 ani împliniţi pe care pacientul o 
desemnează în acest scop prin declaraţie 
încheiată în formă autentică, care se 
înregistrează în Registrul naţional notarial de 
evidenţă a procurilor şi  revocărilor acestora și 
care va cuprinde drepturile prevăzute de lege 
ce pot fi exercitate de reprezentant." 
(Comisia pentru sănătate și familie + Deputat PSD 
Tușa Adriana Diana) 

Pentru a se asigura unitatea 
terminologică cu Legea 
nr.36/1995 și pentru pentru 
definirea completă și 
cuprinzătoare a noțiunii de 
reprezentant legal. 

 


