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Propunere legislativa privind protecfia persoanelor cu boli §i afectiuni alergice m Romania

Comisia pentru afaceri europene, prin adresa nr. L590/2019 a fost sesizata, m vederea 

mtocmirii avizului la Propunerea legislativa privind protecda persoanelor cu boli si 

afectiuni alergice in Romania, L590/2019.

Prezenta propunere are obiect de reglementare instituirea cadrului normativ pentru protectia, 

siguran^a vietii si respectarea, tn condifii de egalitate si nediscriminare, a drepturilor persoanelor cu boli si 

afec^uni alergice, precum §i ale persoanelor care prezinta suspiciunea de a fi diagnosticate cu astfel de 

boli si afectiuni.

Solutiile legislative vizeaza, astfel cum rezulta din cuprinsul Expunerii de motive, „tmbunatatirea 

calitatii vietii si a integrarii sociale a persoanelor care sufera de boli si afectiuni alergice”, „diagnosticarea 

rapida a persoanelor care prezinta suspiciune de boli si afectiuni alergice”, precum §i „cresterea nivelului 

de con^tientizare asupra gravitatii bolilor si afectiunilor alergice”.
/s

In §edinfa din 10 decembrie 2019, Comisia pentru afaceri europene a analizat proiectul de 

lege §i a hot^at, cu unanimitate de voturi sa adopte aviz favorabil, fara amendamente.

^Pre§edinte, 
Senat4 Gabliel^CRETU

Secretar,
Senator citMin TOMA

c
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Domnului Senator ROTARU Ion,

Pre^edintele Comisiei pentru munca, familie $i protecfie sociala
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Propunere legislativa privind protecfia persoanelor cu boli si afectiuni alergice m Romania

Comisia pentru afaceri europene, prin adresa nr. L590/2019 a fost sesizata, m vederea 

intocmirii avizului la Propunerea legislativa privind protecfia persoanelor cu boli si 

afectiuni alergice in Romania, L590/2019,

Prezenta propunere are obiect de reglementare instituirea cadrului normativ pentru protectia, 

siguranta vietii si respectarea, in conditii de egalitate ?i nediscriminare, a drepturilor persoanelor cu boli §i 

afectiuni alergice, precum §i ale persoanelor care prezinta suspiciunea de a fi diagnosticate cu astfel de 

boli si afectiuni.

Soludile legislative vizeaza, astfel cum rezulta din cuprinsul Expunerii de motive, ,,nnbunatatirea 

calita^i viefii si a integrarii sociale a persoanelor care sufera de boli §i afectiuni alergice”, ,,diagnosticarea 

rapida a persoanelor care prezinta suspiciune de boli §i afectiuni alergice”, precum si „cre§terea nivelului 

de con^tientizare asupra gravitafii boHlor si afectiunilor alergice”.

In §edinta din 10 decembrie 2019, Comisia pentru afaceri europene a analizat proiectul de 

lege §i a hotarat, cu unanimitate de voturi sa adopte aviz favorabil, fara amendamente.

edinte, Secretar,

nator CitMin TOMA1Senator Gdbfkla/eRETU

Domnului Senator LASZLO Attila, 

Pre^edinte Comisiei pentru sanatate publica




