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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru completarea 

Legii drepturilor pacientului nr.46/2003

Analizând propunerea legislativă pentru completarea Legii 
drepturilor pacientului nr.46/2003 (bl20/08.03.2022), transmisă de 

Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV/1433/15.03,2022 şi 
înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D277/l 5.03.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art.2 alb.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46 

alin,(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Prezenta propunere legislativă are ca obiect completarea Legii 

drepturilor pacientului nr.46/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare, în vederea reglementării dreptului „de a fî uitat” al 
supravieţuitorului de cancer.

Potrivit Expunerii de motive, se preconizează ca „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 să aibă 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 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”.



Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar 

în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(l) din Constituţia României, 
republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

Relevăm faptul că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
2. Analizând conţinutul prezentei propuneri, semnalăm că, Politica 

Uniunii Europene în domeniul sănătăţii se concentrează pe protejarea şi 
îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei, pe accesul tuturor europenilor la 

asistenţă medicală modernă şi eficientă şi pe coordonarea reacţiei la 

ameninţările grave la adresa sănătăţii cetăţenilor europeni ai statelor 

membre.
Tratatul de la Lisabona a subliniat importanţa politicii de sănătate, 

stipulând că definirea şi punerea în aplicare a tuturor politicilor şi 

acţiunilor Comunităţii se asigură un nivel ridicat de protecţie a 

sănătăţii umane'". Acest obiectiv urmează să fie realizat cu sprijinul 

Uniunii Europene, acordat statelor membre şi prin încurajarea 

cooperării. Responsabilitatea principală pentru protecţia sănătăţii şi, în 

special, a sistemelor de sănătate, revine în continuare statelor membre.
Astfel, în această problematică, statele membre deţin 

responsabilitatea principală pentru organizarea şi furnizarea de servicii 

de sănătate şi de îngrijire medicală pentru aceşti pacienţi. Prin urmare, 
politica Uniunii Europene în domeniul sănătăţii este menită să 

completeze politicile naţionale şi să asigure protecţia sănătăţii acestor 

pacienţi în cadrul tuturor politicilor naţionale europene*.
Pe aceste coordonate, de combatere şi de prevenţie a cancerului, a 

fost adoptat un set de recomandări şi programe europene de combatere a 

cancerului, precum: Raportul referitor la consolidarea Europei în 

lupta împotriva cancerului ~ ,,către o strategie cuprinzătoare şi 

coordonată”^ - {2020/2267(INI)), adoptat de Comisia specială pentru 

lupta împotriva cancerului din Parlamentul European în data de 9 

decembrie 2021, Comunicarea Comisiei din 3 februarie 2021 privind

^ Semnalăm faptul că, unele dintre state membre, precum Franţa, Belgia, Luxemburg şi Ţările de Jos au legiferat 
dreptul „de a fi uitat" al supravieţuitorului de cancer.
^ La data 9 decembrie 2021, Comitetul special pentru Combaterea cancerului din Parlamentul European a publicat 
propunerile finale privind modul de consolidare a rolului Uniunii Europene în lupta împotriva cancerului. Acestea 
includ 10 teme de bază - de la prevenţie, Ia tratament şi utilizarea datelor în folosul pacienţilor oncologici {"dreptul 
de a fi uitaC), viitorii cetăţeni supravieţuitori - precum şi multiple obiective şi solicitări specifice către Comisia 
Europeană. De asemenea, multe dintre recomandările adoptate se regăsesc şi în documentul de poziţie publicat de 
Centrul pentru Inovaţie în Medicină în 2020, vizând consultarea publică pentru Planul UE de combaterea a 
cancerului: „Position Paper ort Europe ’s Beating Cancer Plan - State of Cancer in Romama'\
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Planul european de combatere a cancerului {COM(2021)0044), 
Recomandarea 2003/878/CE a Consiliului din 2 decembrie 2003 privind 

screening-ul pentru cancer^. Comunicarea Comisiei din 11 noiembrie 

2020 intitulată „Construirea unei Uniuni Europene a sănătăţii', 
consolidarea rezilienţei Uniunii Europene în caz de ameninţări 
transfrontaliere la adresa sănătăţiU {COM(2020)0724), precum şi 
propunerile conexe ale Comisiei şi acordurile provizorii de regulamente 

ale Parlamentului European şi ale Consiliului din 11 noiembrie 2020 

privind ameninţările transfrontaliere grave pentru sănătate 

(COM(2020)0727), Regulamentul (UE) 2021/522 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 24 martie 2021 de instituire a unui 
program de acţiune a Uniunii în domeniul sănătăţii (programul „ Uniunii 
Europene pentru sănătate”) pentru perioada 2021-2027^.

Mai mult decât atât, dispoziţiile art.l7 din Regulamentul (UE) 

2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi 

de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor), prevăd dreptul la ştergerea datelor {„dreptul de a fi 

uitaC), astfel: „(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea 

operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără 

întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu 

caracter personal fără întârzieri nejustficate în cazul în care se aplică 

unul dintre următoarele motive:
(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru 

îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia 

are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6, alineatul (1), litera 

(a) sau cu articolul 9, alineatul (2), litera (a), şi nu există niciun alt 

temei juridic pentru prelucrare;
(c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 

alineatul (1) şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce 

priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul 
articolului 21 alineatul (2) (...)”•

^ Publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene JO L 327, din data de 16.12.2003. 
“ Publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene JO L 107, din data de 26.03.2005.
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în altă ordine de idei, Insurance Europe^ a publicat un document 
de poziţie intitulat,,Planul CE de combatere a cancerului - dreptul de a 

fi uitaC („The EC Beating Cancer Plan - Reflections on the right to be 

forgotten”). Acest document vine ca răspuns la Planul de combatere a 

cancerului, din februarie 2021, al Comisiei Europene COM(2021) 44 

final, care are în vedere dezvoltarea unui cod de conduită cu părţile 

interesate relevante şi activitatea Parlamentului European din cadrul 
Comitetului Special pentru Combaterea Cancerului (BECA).

Un drept de a fi uitat, care nu ţine cont de modul în care 

funcţionează asigurările private (respectiv: punerea în comun a 

riscurilor) ar avea un efect negativ asupra disponibilităţii asigurărilor, a 

preţului acestora şi a opţiunilor sau a beneficiilor pe care asigurătorii le-ar 

putea oferi tuturor consumatorilor^.
în acest sens, Insurance Europe subliniază că, la nivelul Uniunii 

Europene, este esenţial ca orice drept de a fi uitat:
- să fie suficient de fiexibil pentru a refiecta numeroasele tipuri 

diferite de cancer şi alţi factori (cum ar fi variaţiile în ceea ce priveşte 

rezultatele tratamentului în anumite state membre sau regiuni) care 

afectează riscul asociat unui anumit tip de cancer,
- să fie suficient de fiexibil pentru a răspunde nevoilor şi 

caracteristicilor diferite ale ţărilor şi ale pieţelor;
- să prezerve capacitatea asigurătorilor de a stabili în mod individual 

primele şi prestaţiile pe baza unor factori relevanţi pentru risd\
Prin urmare, Insurance Europe pledează pentru o punere în aplicare 

a oricărui drept de a fi uitat la nivelul Uniunii Europene prin intermediul 
unui cod de conduită fiexibil, agreat de toate părţile interesate 

implicate, care poate fi adaptat fără probleme la evoluţiile ştiinţifice.
în consecinţă, iniţiatorul prezentei propuneri legislative ar trebui să 

ţină cont de aceste recomandări, în sensul amendării, pe viitor, a 

legislaţiei naţionale, în vederea introducerii unui cod de conduită 

suficient de flexibil pentru a prezerva capacitatea distribuitorilor de 

asigurări de a stabili în mod individual primele şi prestaţiile pe baza 

unor factori relevanţi pentru risc.

^ Insurance Europe este federaţia europeană de asigurări şi reasigurări. Prin cele 37 de organisme membre ale sale — 
asociaţii naţionale de asigurări — reprezintă toate tipurile şi dimensiunile de întreprinderi de asigurare şi de 
reasigurare.
® De exemplu, dacă preţul primei nu mai este legat de riscurile pe care le prezintă asiguratul, unii consumatori vor 
plăti prea mult în raport cu riscul pe care îl prezintă pentru asigurător, în timp ce alţii vor plăti prea puţin pentru 
acoperirea pe care o obţin în raport cu riscurile pe care le prezintă.
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In concluzie, apreciem că prezentul demers legislativ, deşi nu 

constituie transpunerea unui document juridic european şi nici nu 

are drept fînalitate crearea cadrului normativ necesar punerii 

directe în aplicare a unui regulament european, intră în competenţa 

exclusivă de reglementare a autorităţilor naţionale pentru această 

problematică, în acord cu recomandările şi măsurile propuse în 

documentele şi actele juridice europene mai sus menţionate, fiind unul 
pe deplin justificat, iar introducerea în legislaţia naţională a acestui 

drept acordat supravieţuitorilor de cancer va garanta nediscriminarea şi 
tratamentul echitabil al acestora, în raport cu alţi pacienţi, în ceea ce 

priveşte accesul la serviciile financiare.
3. La pct.l al art.I, în textul prevăzut pentru art.l lit.i), pentru 

corectitudinea normei de trimitere, expresia „cu modificările şi 
completările ulterioare” trebuie înlocuită cu expresia „cu completările 

ulterioare”.
La pct.2, în textul preconizat pentru art.25* alin.(3), pentru 

rigoarea redactării, este necesar ca expresia „personalul medicosanitar” 

să fie redată sub forma „personalul medico - sanitar”.
Referitor la textul propus pentru art.25^, pentru o exprimare 

corectă, sintagma „Ministerul Sănătăţii elaborează termene reduse” 

trebuie înlocuită cu sintagma „Ministerul Sănătăţii stabileşte termene 

reduse”.
La pct.3, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, se 

impune ca partea dispozitivă să aibă următoarea formulare:
„3. La articolul 37, după alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:”.
Totodată, pentru precizia normei, propunem ca trimiterea din textul 

preconizat pentru art.37 alin.(2) să fie redată sub forma „prevăzut la 

art.25' alin.(l)”.

P

Florin IOa)A|QPfe

Bucureşti
Nr.404/12.04.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 45/14 ian. 2022L. nr. 18/2022
Lege privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua naţională a supravieţuitorilor 
de cancer

promulgată prin D. nr. 50/20221 iM. Of. nr. 45/14 ian. 2022
Decret pentru promulgarea Legii privind declararea primei zile 
de duminică din luna iunie ca Ziua naţională a 
supravieţuitorilor de cancer
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 51/29 ian. 2003L. nr. 46/2003

Legea drepturilor pacientului
(V. Decizia I.C.C.J. nr. 19/2015 - M. Of. nr. 590/5 aug. 2015 (art. 34 alin. (2))

1 ipromulgată prin D. nr. 60/2003 M.Of. nr. 51/29 ian. 2003 
Decret pentru promulgarea Legii drepturilor pacientului

2 modificări prin L. nr. 50/2016 M. Of. nr. 247/4 apr. 2016
Lege pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor 
pacientului nr. 46/2003

modifică art. J2

3 modificări prin L. nr. 191/2017
Lege pentru modificarea art. 8 din Legea drepturilor 
pacientului nr. 46/2003

M. Of. nr. 593/25 iul. 2017 modifică ari.8

4 completat prin L. nr. 347/2018 M. Of. nr. 3/3 ian. 2019
Lege pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor 
pacientului nr. 46/2003

introduce alin. (2) la art. 24

sicompletat prin L. nr. 150/2019 M. Of. nr. 619/25 iul. 2019
Lege pentru completarea art. 1 din Legea drepturilor 
pacientului nr. 46/2003

introduce Ut. J) h art. J

6 completat prin L. nr. 186/2019 IM. Of. nr. 848/18 oct. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea 
Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

introduce art. 36 1

7 completat prin L. nr. 257/2020 M. Of. nr. 1110/20 nov. 2020
Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 
46/2003

introduce Ut. g) la ari. I şi art. 2_J
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...
— r.vrt.yi.vi'wm»»»--

M. Of. nr. 853/8 oct. 2018L. nr. 236/2018

Lege privind distribuţia de asigurări

promulgată prin D. nr. 818/20181 M. Of. nr. 853/8 oct. 2018 
Decret pentru promulgarea Legii privind distribuţia de asigurări

2 completat prin L.nr. 71/2019 M. Of. nr. 323/24 apr. 2019
Lege privind societăţile mutuale de asigurare şi pentru 

' modificarea şi completarea unor acte normative

introduce alin. (1 î_î) la art. 4

3 completat prin L. nr. 158/2020 
Lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere 
în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a 
unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui 
cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi 
standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 
2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor 
(CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012

M. Of. nr. 673/29 iul. 2020 pct. 4_] la art. 3 alin. (]), alin. (2_I) la art.
27
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 511/24 iul. 2009L. nr. 287/2009
Lege privind Codul civil

(v. D.I.C.C.J. nr. 4/2013 - M. Of. nr. 226/19 apr. 2013 (ari. 396 - 404); O.I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 283/17 apr. 2014; 
D.I.C.C.J. nr. 2/2014 - M. Of. nr. 411/3 iun. 2014; Decizia I.C.C.J. nr. 12/2015 - M. Of. nr. 678/7 sep. 2015 (art. 1279 alin. (3) 
teza I şi art. 1669 alin. (1))

' republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 505/15 iul. 2011
Lege privind Codul civil

modifică ari. 658;M. Of. nr. 255/17 apr. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului 
nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare 
intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

2 modificări prin L. nr. 60/2012

3 rectificare M. Of. nr. 246/29 apr. 2013 rectifică art. 297 alin. (2) teza a doua
RECTIFICARE

“modificări prin L. nr. 138/2014 M. Of. nr. 753/16 oct. 2014
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative conexe

modifică art. i 112. art. 2445 alin. (I). art. 
2504 alin. (1)

5 modificări prin O.U.G. nr. 1/2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şl a unor acte 
normative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 17/2017 
completări prin

M. Of. nr. 85/4 feb. 2016 modifică art. 2445 alin. (1)

M. Of. nr. 196/21 mar. 2017

^ modificări prin L. nr. 17/2017 M. Of. nr. 196/21 mar. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 1/2016 pentru modiftcarea Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

modifică art. 2445 alin. (J)

^ admisă excepţie D.C.C. nr. 534/2018 
de neconst. prin

IM. Of. nr. 842/3 oct. 2018
Decizia nr. 534 din 18 iulie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 alin. (2) şi (4) din 
Codul civil

art. 277 alin. (2) şi (4) sunt constituţionale 
în măsura în carepennit acordarea 
dreptului de şedere pe teritoriul statului 
român. în condiţiile stipulate de dreptul 
european, soţilor- cetăţeni ai statelor 
membre ale Uniunii Europene şi/saii 
cetăţeni ai statelor terţe - din căsătoriile 
dintre persoane de acelaşi sex, încheiate 
sau contractate într-un stat membru al 
Uniunii Europene

flimodificări prin D.C.C. nr. 601/2020 M. Of. nr. 88/27 ian. 2021
Decizia nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Codul 
civil

suspendă penti-u 45 de zile dispoziţiile art. 
164 alin. (1) (temicnul se împlineşte la 12 
martie 2021) după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie
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9 admisă excepţie D.C.C. nr. 601/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 88/27 ian. 2021 ari. 164 alin. (J)
Decizia nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare ia excepţia de 
neconstituţionaiitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Codul
civil
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