
EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia Europeana, statele membre ale UE societatea civila conlucreaza din 1985 pentru a 
combate cancerul, in stransa colaborare cu Organizafia Mondiala a Sanata^ii, cu Centrul Comun 
de Cercetare §i cu Agen^ia Intemationala pentru Cercetare in Domeniul Cancerului.

In anul 2021, Comisia Europeana a prezentat Planul european de combatere a cancerului: o 
noua abordare a UE in materie de prevenire, de tratament de ingrijire, care este apreciat 
drept un pilon esential al unei uniuni europene a sanatatii puternice.

^‘'Datorita vrosreselor inresistrate in ceea ce priveste depistarea 
timvurie. terapiile eficace si tratamentele de spriiin, ralele de supravietuire au crescut
considerabil. Numarul persoanelor care supraviefuiesc cancerului create in fiecare an, fund 
estimat in prezent la peste 12 milioane in Europa. Aceastd cifra include aproximativ 300.000 de 
copii care au supravietuit cancerului, un numar care se estimeazd, de asemenea, ca va create 
substanfial in anii urmdtori. Def acesta este un motiv de optimism, supravietuitorii, familiile ^i 
ingrijitorii acestora se pot confrunta cu provocdri semnificative, care ar putea fi adesea evitate 
sau atenuate prin cooperarea dintre sistemul de sandtate ^i cel de asistenfd sociald, precum si cu 
angajatorii. In plus, din cauza istoricului lor medical, multe versoane care au supravietuit 
cancerului si care se afld in remisie pe termen luns se confruntd adesea cu un tratament
inechitabil in ceea ce priveste accesul la servicii financiare. Adesea ei se confruntd cu prime
restrictiv de mari, desi sunt vindecati de multi ani. chiar de zed de ani. Planul european de 
combatere a cancerului are ca scop nu doar sd asigure supravietuirea pacientilor bolnavi de 
cancer, ci si ca acestia sd trdiascd o viatd lungd, implinitd, livsitd de discriminare si de 
obstacole neechitabile. ”

Conform acestui Plan

}

Mai mult, observam ca pe data de 2 februarie 2022, Comisia speciala pentru lupta impotriva 
cancerului din Parlamentul European a adoptat un Raport referitor la consolidarea Europe! in 
lupta impotriva cancerului - catre o strategie cuprinzatoare si coordonata.

Acest raport, care a fost adoptat de Parlamentul European pe data de 16 februarie 2022 - 
^^subliniazd cdpacienfii care suferd de cancer nu ar trebui sd sufere o „ dubld pedeapsd ” in viata 
de zi cu zi; ...” (pet.109); “considerd cd societdfile de asigurare si bdneile nu ar trebui sd find 
seama de istoricul medical al persoanelor care au fost afectate de cancer; solicitd sd se 
garanteze cd in legislatia nationald supraviefuitorii cancerului nu sunt discriminati in raport cu 
alti consumatori; ... sprijind, in paralel, promovarea progreselor realizate in Franta, Belgia, 
Luxemburg f Tdrile de Jos, unde supravietuitorii cancerului beneficiazd de „dreptul de a fi

Prime de asigurare n.n.
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uitat solicita ca, cel tdrziu vana in 2025, toate statele membre sa saranteze tuturor vacientilor
europeni dreptul de a fi uitat... ” (pet. 124).

Observam ca Franta, Belgia, Luxemburg si Tarile de Jos au legiferat dreptul de a fi uitat al 
supravietuitorului de cancer.

Ca element comun al legislatiilor din aceste tari, dreptul de a fl uitat al supravietuitorului de 
cancer cuprinde dreptul ca, dupa expirarea unui termen de la data incheierii tratamentului, acesta 
sa incheie un contract de asigurare in conditii standard ca si persoana care nu a suferit niciodata 
de cancer. Adica sa nu fie discriminat prin refuzul asigurarii sau suplimentarea primei de 
asigurare §i, implicit, prin contractarea mai dificila a unui credit. In aceste conditii, se considera 
ca interesul prudential al asiguratorului nu mai este suficient de convingator pentru a mai fi 
necesara informarea sa cu privire la cancerul tratat.

In acest context european constatam ca in Romania, in situatia in care incheierea contractelor de 
asigurare este obligatorie pentru incheierea contractelor de credit, conform Legii nr. 190/1999, 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 si Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 52/2016^, precum §i in situatia in care incheierea contractelor de asigurare este voluntara, 
distribuitorii de asigurari solicita clientilor informatii si documente in vederea evaluarii riscului 
pentru preluarea in asigurare sau pentru men^inerea in asigurare. Astfel, acestia solicita 
informatii si documente medicale acumulate pe tot parcursul vietii clientilor, inclusiv dintre 
acelea care privesc antecedentele medicale personale din categoria celor heredo-colaterale, 
fiziologice si patologice. lar cancerul este una dintre aceste patologii, care in prezent nu face 
obiectul dreptului de a fi uitat.

In consecinta, sunt necesare implementarea Planului Comisiei Europene, Raportului 
Parlamentului European si aplicarea bunei practici europene cu privire la dreptul de a fi uitat in 
legislafia romaneasca.

Astfel, propunerea legislativa completeaza Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 si 
prevede ca, in situatia incheierii contractelor de asigurare, in cazul in care distribuitorul de 
asigurari solicita supravietuitorului de cancer informatii si documente in vederea evaluarii 
riscului pentru preluarea, respectiv mentinerea in asigurare, acesta are dreptul de a nu le furniza 
pe acelea care vizeaza afeefiunea oncologica, daca a trecut un termen de 7 ani de la data 
incheierii protocolului oncologic. In cazul supravietuitorului de cancer al carui diagnostic a fost 
pus inainte de varsta de 18 ani, termenul este de 5 ani de la data incheierii protocolului 
oncologic.

Complementar, in vederea asigurarii respectarii dreptului de a fl uitat, personalul medicosanitar 
are obligafia de a nu furniza distribuitorilor de asigurari aceste informatii si documente.

^ Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investijii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Ordonanfa de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobata cu 
modificari completari prin Legea nr. 288/2010, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanja de urgen^a a 
Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum §i pentru 
modificarea §i completarea Ordonantei de urgenja a Guvemului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori, cu modificarile si completarile ulterioare.

2



Totodata, distribuitorii de asigurari au obliga^ia de a inscrie dreptul in mod clar, concis, usor de 
inteles si vizibil in acela^i camp vizual si cu caractere de aceeasi marime in documentele prin 
care solicita informatiile si documentele in vederea evaluarii riscului, sub sanctiunea nulita^ii 
relative a contractului de asigurare.

Nerespectarea de catre distribuitorii de asigurari a dreptului de a fi uitatatrage raspunderea civila, 
conform prevederilor legale.

Precizam ca, Legea nr. 46/2003 prevede deja raspunderea pentru personalul medicosanitar - 
“Nerespectarea de catre personalul medicosanitar a confidentialitdtii datelor despre pacient si a 
conjidentialitdtii actului medical, precum si a celorlalte drepturi ale pacientului prevdzute in 
prezenta lege atrage, dupd caz, raspunderea disciplinara, contraventionald sau penala, conform 
prevederilor legale” (art. 37). Deci, raspunderea revine inclusiv pentru nerespectarea dreptului 
de a fi uitat cu care se completeaza legea.

in plus, initiativa prevede ca, la propunerea institutelor oncologice, prin normele de aplicare a 
legii, Ministerul Sanatatii elaboreaza termene reduse pe categorii de varsta fi tipuri de afectiuni 
oncologice ale supravietuitorilor de cancer, pe baza datelor stiintifice privind progresele 
terapeutice. Aceasta, cu atat mai mult cu cat institutele oncologice au atributii de cercetare in 
domeniu.

Legea urmeaza sa intre in vigoare la 2 luni de la data publicarii.

in vederea elaborarii propunerii legislative au fost derulate consultari cu organiza^ii 
neguvernamentale angajate in lupta impotriva cancerului, precum Federatia Asociatiilor 
Bolnavilor de Cancer din Romania, Asocia^ia R.O.Z., Asociatia P.A.V.E.L, Centrul pentru 
Inovatie in Medicina, Asociatia Sprijin, Organizare, Suport pentru Pacientii cu Mielom 
MULTIPLU - S.O.S. MIELOM, Asociatia Pacientilor cu Tumori Neuroendocrine, Coalitia 
Organiza^iilor Pacienlilor cu Afectiuni Cronice, Asociatia Little People Romania. De asemenea 
la consultari au participat §i reprezentanti ai Autoritatii de Supraveghere Financiara, Uniunii 
Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania, Autoritatii Nationale de 
Management al Calitatii in Sanatate si Institutului National de Sanatate Publica. Aceste 
organizatii sustin adoptarea propunerii legislative.

Asadar, avand in vedere argumentele anterioare §i considerand ca este necesar sa ne asiguram ca 
oamenii nu trebuie sa plateasca niciodata de doua ori doar pentru ca au fost diagnosticati cu 
cancer, depunem spre dezbatere si adoptare propunerea legislative - LEGE pentru completarea 
Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.

in numele h itiatorilor.

Senator^ Icdleta Pauliuc
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Tabel cu coinitiatorii propunerii legislative - LEGE pentru comptetarea Legii drepturilor 
pacientului nr. 46/2003
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Tabel cu coinitiatorii propunerii legislative - LEGE pentru completarea Legii drepturilor 
pacientului nr. 46/2003
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Tabel cu coinitiatorii propunerii legislative - LEGE pentru completarea Legii drepturilor 
pacientului nr. 46/2003
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Tabel cu coinitiatorii propunerii legislative - LEGE pentru completarea Legii drepturilor 
pacientului nr. 46/2003
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Tabel cu coiniliatorii propunerii legislative - LEGE pentru completarea Legii drepturilor 
pacientului nr. 46/2003
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Tabel cu coinitiatorii propunerii legislative - LEGE pentru completarea Legii drepturilor 
pacientului nr. 46/2003
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Tabel cu coinitiatorii propunerii legislative - LEGE pentru completarea Legii drepturilor 
pacientului nr. 46/2003
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Tabel cu coinitiatorU propunerii legislative - LEGE pentru completarea Legii drepturilor 
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Tabel cu coinitiatorii propunerii legislative - LEGE pentru completarea Legii drepturilor 
pacientului nr. 46/2003
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BAROUL P^^iAUEm^oMAATi,
Nr.ly

■iiif-w \ Data

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
SENAT

Către,
Biroul permanent al Senatului

Subsemnatul MÎNDRUŢÂ Gheorghiţă,
senator ales în Circumscripţia electorală nr. 35 Suceava,
în conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului,
solicit să devin coiniţiator al propunerii legislative - Propunere legislativă pentru completarea 
Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 (L238/2022).

Vă mulţumesc,
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
SENAT

Către,
Biroul permanent al Senatului

Subsemnatul Toma-Florin PETCU,
senator ales în Circumscripţia electorală nr. 19 Giurgiu,
în conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului,
solicit să devin coiniţiator al propunerii legislative - Propunere legislativă pentru completarea 
Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 (L238/2022).

sVă mulţumesc,(
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