
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie          
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Nr.4c-8/314                

 
BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative pentru completarea alin.(1) al 

art.10 din ordinul Ministerului Sănătăţii nr.386 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea 

Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003, transmisă Comisiei pentru 

sănătate şi familie spre dezbatere,  în fond, cu adresa nr. Plx 467 din 15 iunie 2015. 

 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

  
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Conf.Dr.Florin BUICU 
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R A P O R T   
 

asupra propunerii legislative pentru completarea alin.(1) al art.10 din ordinul 
Ministerului Sănătăţii nr.386 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a 

Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 
  

 
 

    În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu 

propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.10 din ordinul Ministerului 

Sănătăţii nr.386 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 

drepturilor pacientului nr.46/2003, transmisă cu adresa  nr. Plx 467 din 15 iunie 2015. 

 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă 

în şedinţa din 10 iunie 2015.  

 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 

- avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.218 din 9.03.2015);  

- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.Plx 467 

din 23.06.2015); 
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- avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale  (nr.4c-5/447 din 25 iunie 2015); 

- punctul de vedere negativ al Ministerului Sănătăţii (nr.NB 1322 din 

19.03.2015). 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al 

art.10 din ordinul Ministerului Sănătăţii nr.386 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea 

Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003, în sensul clarificării 

modului prin care pacientul poate desemna o altă persoană care să aibă acces la 

informaţiile considerate confidenţiale. 

 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, în şedinţa din 29 

septembrie 2015. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 19 

membri. 

 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Răzvan Vulcănescu, subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii.  

 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale 

art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 

 

 3



    În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  hotărât, cu majoritate 

de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea propunerii legislative, 

întrucât, potrivit competenţelor consacrate şi în aplicarea normelor de tehnică legislativă, 

iniţiativa de a modifica ordinele cu caracter normativ ale conducătorilor ministerului sau ai 

altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate ori de autorităţile 

administrativ autonome, emise pe baza şi în executarea legilor, a hotărârilor şi a 

ordonanţelor Guvernului, trebuie să aparţină tot ministerului şi celorlalte organe sau 

autorităţi sus-menţionate care au emis acele ordine, propunerile legislative ale deputaţilor 

şi senatorilor fiind rezervate legilor organice sau ordinare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 

 
          Conf. Dr. Florin BUICU                          Dr.Camelia BOGDĂNICI 
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