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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE

pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Art. I. - Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după litera g) se introduc două noi litere, lit. h) 
şi i), cu următorul cuprins:

„h) prin supravieţuitor de cancer se înţelege persoana, astfel cum este 
definită la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 18/2022 privind declararea primei zile 
de duminică din luna iunie ca Ziua naţională a supravieţuitorilor de cancer;

i) prin distribuitor de asigurări se înţelege persoana fizică sau juridică, 
astfel cum este definită la art. 3 alin. (1) pct. 6 din Legea nr. 236/2018 privind 
distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare.”

2. După articolul 25 se introduce un nou capitol, Capitolul IV\ 
cuprinzând art. 25^ şi 25^, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL IV^
Dreptul de a n uitat

Art. 25'. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 2203 alin. (1) din 
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
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în situaţia încheierii contractelor de asigurare, în cazul în care distribuitorul de 
asigurări solicită supravieţuitorului de cancer informaţii şi documente în 
vederea evaluării riscului pentru preluarea, respectiv menţinerea în asigurare, 
acesta are dreptul de a nu le furniza pe acelea care vizează afecţiunea 
oncologică, dacă a trecut un termen de 7 ani de la data încheierii protocolului

A

oncologic. In cazul supravieţuitorului de cancer al cărui diagnostic a fost pus 
înainte de vârsta de 18 ani, termenul este de 5 ani de la data încheierii 
protocolului oncologic.

(2) Distribuitorii de asigurări au obligaţia de a înscrie dreptul 
prevăzut la alin. (1) în mod clar, concis, uşor de înţeles şi vizibil în acelaşi 
câmp vizual şi cu caractere de aceeaşi mărime în documentele prin care solicită 
informaţiile şi documentele în vederea evaluării riscului, sub sancţiunea 
nulităţii relative a contractului de asigurare.

A

(3) In vederea asigurării respectării dreptului de a fi uitat, personalul 
medico-sanitar are obligaţia de a nu furniza distribuitorilor de asigurări 
infonnaţiile şi documentele prevăzute la alin. (1).

Art. 25^. - La propunerea institutelor oncologice, prin normele de 
aplicare a legii. Ministerul Sănătăţii stabileşte termene reduse faţă de termenul 
prevăzut la art. 25^ alin. (1) pe categorii de vârstă şi tipuri de afecţiuni 
oncologice ale supravieţuitorilor de cancer, pe baza datelor ştiinţifice privind 
progresele terapeutice.”

3. La articolul 37 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu 
următorul cuprins:

„(2) Nerespectarea de către distribuitorii de asigurări a dreptului 
pacientului prevăzut la art. 25^ alin. (1) atrage răspunderea civilă, conform 
prevederilor legale.”

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la două luni de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin 
prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor 
în şedinţa din 15 iunie 2022, cu respectarea prevederilor aii. 76 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată.
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PREŞEDINTELE CAMEMI DEPUTAŢILOR

lON-MARCEL CIOLACU


