
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicata in Monitorul Oflcial al Romaniei, 
Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza 
dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, dupa litera g) se introduc doua noi Htere, lit. h) si i), cu urmatorul 
cuprins:
“h) prin supravie^uitor de cancer se intelege persoana, astfel cum este definita la art. 1 alin. (2) 
din Legea nr. 18/2022 privind declararea primei zile de duminica din luna iunie ca Ziua nationals 
a supravietuitorilor de cancer;
i) prin distribuitor de asigurari se intelege persoana fizica sau juridica, astfel cum este definita la 
art. 3 alin. (1) pet. 6 din Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari, cu modificarile si 
completarile ulterioare.”

2. Dupa articolul 25 se introduce un nou capitol, Capitolul IV‘, alcatuit din art. 25^ si 25^ 
cu urmatorul cuprins:
“Capitolul IV'
Dreptul de a fi uitat
Art. 25‘ - (1) Prin derogare de la prevederile art. 2203 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, cu modificarile ulterioare, in situatia incheierii contractelor de asigurare, in cazul in 
care distribuitorul de asigurari solicita supravietuitorului de cancer informa^ii §i documente in 
vederea evaluarii riscului pentru preluarea, respectiv men|inerea in asigurare, acesta are dreptul 
de a nu le fumiza pe acelea care vizeaza afectiunea oncologica, daca a trecut un termen de 7 ani 
de la data incheierii protocolului oncologic. In cazul supravie^uitorului 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.
(2) Distribuitorii de asigurari au obligatia de a inscrie dreptul prevazut la alin. (1) in mod clar, 
concis, u^or de inteles si vizibil in acelasi camp vizual §i cu caractere de aceea§i marime in 
documentele prin care solicita informatiile si documentele in vederea evaluarii riscului, sub 
sanctiunea nulita^ii relative a contractului de asigurare.
(3) In vederea asigurarii respectarii dreptului de a fl uitat, personalul medicosanitar are obligatia 
de a nu furniza distribuitorilor de asigurari informatiile si documentele prevazute la alin. (1).
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Art. 25^ - La propunerea institutelor oncologice, prin normele de aplicare a legii, Ministerul 
Sanatatii elaboreaza termene reduse fata de termenul prevazut la art. 25* alin. (1) pe categorii de 
varsta si tipuri de afectiuni oncologice ale supravietuitorilor de cancer, pe baza datelor stiintifice 
privind progresele terapeutice.”

3. La articolul 37 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu urmatorul cuprins:
“(2) Nerespectarea de catre distribuitorii de asigurari a dreptului pacientului prevazut la art. 25 
atrage raspunderea civila, conform prevederilor legale.”

Art. II. - Prezenta lege intra in vigoare la 2 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial a! 
Romaniei, Partea I.

Art. III. - Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificarile §i completarile ulterioare, precum §i cu 
completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I, dandu-se textelor o noua numerotare.
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