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Demers realizat cu succes de Biroul Teritorial Brașov  

 

  

 

 Biroul Teritorial Brașov al instituției Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu după 

luarea la cunoștință a dificultăților pe care rudele pacienților decedați le întâmpină în 

obținerea datelor medicale privind diagnosticul, tratamentul administrat, alte informații 

medicale legate de evoluția pacientului sub tratament, în situația în care pacientul a fost 

în imposibilitatea exprimării acordului cu privire la comunicarea datelor medicale 

personale (de exemplu, un pacient în comă, care nu se poate exprima şi nu este conștient). 

 

În vederea soluționării acestei sesizări din oficiu, au fost întreprinse demersuri la 

Ministerul Sănătății, la Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități 

din cadrul Senatului României, precum și la Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităților naționale din cadrul Camerei Deputaților, iar urmare acestora a fost 

emisă Recomandarea nr. 171 din 14 decembrie 2022, adresată ministrului sănătății.  

Astfel, s-a solicitat acestuia, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, să dispună 

luarea măsurilor legale care se impun pentru modificarea cadrului legal existent, prin inserarea 

unei excepții de la dispozițiile art. 22 din Legea nr. 46/2003, excepție care să reglementeze 

situația în care un pacient ajunge în unitatea sanitară într-o stare de imposibilitate absolută de 

a-și exprima consimțământul/acordul cu privire la desemnarea unei persoane care să aibă acces 

deplin, atât în timpul vieții sale, cât și după deces, la informațiile cu caracter confidențial din 

foaia de observație. 

 

Ținând cont de Recomandarea Avocatului Poporului nr. 171/2022, Ministerul Sănătății, 

în calitate de inițiator, a elaborat Ordonanța de urgență nr. 6 din 1 martie 2023 pentru 

completarea art. 24 din Legea drepturilor pacienților nr. 46/2003, act normativ care a fost 

publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 179 din 2 martie 2023. Prin actul 

normativ amintit, a fost reglementată situația accesului la informațiile cu caracter personal 

pentru pacienții care ajung la unitatea sanitară într-o stare de imposibilitate absolută de 

a-și exprima acordul cu privire la desemnarea unei persoane care să aibă acces la 

informațiile cu caracter confidențial din foaia medicală de observație, în timpul vieții sale, 

precum și după deces. 

 

 

 

 

București, 3 martie 2022  
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