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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.4/2021 privind protecţia drepturilor persoanelor 

diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu 

boli sau afecţiuni alergice

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.4/2021 privind protecţia drepturilor 

persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli 
sau afecţiuni alergice (b390 din 02.09.2021), transmisă de Secretarul 

General al Senatului cu adresa nr.XXXV/4392/06.09.2021 şi 
înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D793/7,09.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul arL2 atin.(l) Hta) din Legea nr.73/1993, republicată şi art46(2) din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect, în fapt, modificarea Legii 

nr.4/2021 privind protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate sau 

suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice.
Intervenţiile legislative vizează, potrivit Expunerii de motive, 

introducerea „utilizării în cabinetele individuale de medicină de stat şi 
private, inclusiv cabinetele 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”.
Prin obiectul de reglementare, propunerea legislativă se 

încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea art.75 alin.(l) 

din Constituţia României, republicată, prima Camera sesizată este 

Senatul,
Relevăm faptul că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul 

Legislativ nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative 

preconizate.



2. Menţionăm că Expunerea de motive nu respectă structura 

instrumentului de prezentare şi motivare prevăzută la art.31 din Legea 

nr.24/2000j republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
neprezentând referiri la motivul emiterii actului normativ, respectiv 

cerinţele care reelamă intervenţia normativă, la impactul socioeconomic, 
consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act normativ, 
activităţile de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

acestuia.
Precizăm că, potrivit considerentelor exprimate în Decizia Curţii 

Constituţionale nr.682 din 27 iunie 2012, ..dispoziţiile art.6 din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată [...], 
cu modificările şi completările ulterioare instituie obligaţia 

fundamentării actelor normative. [...]. Lipsa unei fundamentări 

temeinice a actului normativ în discuţie determină, [...], încălcarea 

prevederilor din Constituţie cuprinse în art.l alin.(5) [...f\
3. Referitor la modalitatea de structurare a prezentei propuneri, 

semnalăm că intervenţiile legislative preconizate prin aceasta sunt 
doar de modificare, nu şi de completare, fapt ce ar presupune 

modificarea titlului, a părţii introductive a articolului unic, precum 

şi a actualelor dispoziţii de completare de la pct.l - 3.
Insă, având în vedere că, pentru asigurarea unei reglementări 

complete, este necesar ca actul normativ de bază să cuprindă şi norma 

privind aplicarea, în ceea ce priveşte contravenţiile, a dispoziţiilor 

Ordonanţei Guvernului nr.2/2001, propunem ca în finalul articolul 
unic să fie inserat un nou punct, pct.4, care să cuprindă dispoziţia de 

completare a Legii nr.4/2021 cu un nou articol, marcat ca „art.l3^”, 
formulat astfel:

„4. După articolul 13 se introduce un nou articol, 
art.l3\ cu următorul cuprins:

„Art.l3^ - Contravenţiilor prevăzute la art.l2 le sunt 

aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare”.
Pe cale de consecinţă, prin însuşirea acestei observaţii, 

propunerea legislativă va viza atât modificarea, cât şi completarea 

actului de bază.
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Ca urmare, pentru a răspunde exigenţelor specifice actelor 

normative de modificare, respectiv de completare se impune ca partea 

introductivă a articolului unic, precum şi actualele dispoziţii de 

completare de la pct.l - 3, să fie reformulate, astfel:
„Articol unic.

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 şi se 

completează, după cum urmează:”;
„1. La articolul 7 alineatul (5) se modifică şi va avea

Legea nr.4/2021 privind protecţia

următorul cuprins:”;
„2. La articolul 10 alineatul (3) se modifică şi va avea

următorul cuprins:”;
„3. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul

cuprins:”.
4. Referitor la textul preconizat pentru alin.(5) al art.7, pentru 

claritatea şi corectitudinea normei, propunem ca expresia „sau alt 
preparat de adrenalină injectabilă” să fie înlocuită cu expresia „sau alt 
derivat injectabil al adrenalinei”.

Observaţie este valabilă, în mod corespunzător, şi pentru pct.3, 
referitor la textul preconizat pentru art.l2.

5. La pct.2, referitor la textul propus pentru alin.(3) al art.lO, 
semnalăm că, în actuala formulare, nu reiese cu claritate care este 

excepţia preconizată pentru unităţile spitaliceşti prevăzute la art.6 lit.c), 
având în vedere că opţiunea deţinerii unei doze de adrenalină pentru 

auto injectare sau a altui derivat injectabil al adrenalinei, astfel cum se 

propune la pct.l, este prevăzută doar pentru cabinetele individuale de 

medicină de stat şi private, inclusiv cabinetele de medicină dentară de 

stat şi private prevăzute la art.6 lit.d).
Este necesară, de aceea, reanalizarea şi reformularea 

corespunzătoare a textului propus pentru alin.(3) al art.lO.
6. La pct.3, semnalăm că din redactarea normei propuse pentru 

art.l2 nu rezultă cu suficientă claritate cine este subiectul activ al 
contravenţiei stabilite. Avem în vedere faptul că în enumerarea 

instituţiilor şi unităţilor prevăzute la art.6, la care textul face referire, 
sunt incluse şi entităţi care nu pot răspunde contravenţional, întrucât 
nu au personalitate juridică.

Astfel, art.6 lit.d) se referă la cabinetele medicale^ entităţi care, 
potrivit art.l alin.(l) din Ordonanţa Guvernului nr.124/1998 privind
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organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, sunt unităţi cu sau fără 

personalitate juridică.
Totodată, art.6 lit.e) se referă, fără alte precizări suplimentare, la 

„unităţile de cazare de stat sau private care organizează tabere pentru 

copif\ astfel încât nu se poate stabili dacă sunt avute în vedere 

exclusiv entităţile cu personalitate juridică, fiind necesară, de aceea, 
reanalizarea şi reformularea corespunzătoare a textului.

Pe cale de consecinţă, pentru claritatea şi precizia normei, 
propunem ca textul preconizat pentru art.l2 să aibă următoarea 

formulare:
Lipsa dozei de adrenalină pentru 

autoinjectare sau a altui derivat injectabil al adrenalinei 
prevăzute la art.7 alin.(5), precum şi existenţa acestor doze 

expirate în instituţiile şi unităţile prevăzute la art.6 lit.... constituie 

contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 
20.000 lei”

„Art.l2.

Bucureşti
Nr.802/4.10.2021
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 22/8 ian. 2021L. nr. 4/2021
Lege privind protecţ/a dreptun/orpersoane/orcf/agnosf/cafe sau suspectate a fi diagnosticate cu 
boli sau afecţiuni alergice

promulgată prin D. nr. 4/2021 M. Of. nr. 22/8 ian. 2021
Decret pentru promulgarea Legii privind protecţia drepturilor 
persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu 
boli sau afecţiuni alergice
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