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Nr.
crt.
1

TEXT PROIECT 460/2012

AMENDAMENTE

MOTIVAŢIE

9. La articolul 145, alineatul (2) se modifică şi va Articolul 9 se modifică şi va avea următorul Nici un minor sub 10 ani nu
avea următorul cuprins:
cuprins:
trebuie supus prelevării de
Articolul 145 al. (2) se abrogă.
celule stem hematopoietice
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul
medulare sau periferice.
în care donatorul este minor şi este rudă de până la
Recoltarea celulelor stem
gradul al IV-lea cu primitorul, prelevarea de celule
hematopoietice medulare
stem hematopoietice medulare sau periferice se
sau periferice afectează
face în următoarele condiţii:
substanţial organismul.
a)prelevarea de celule stem hematopoietice
În cazul în care prevederea
medulare sau periferice de la minori se poate face
se referă la sângele din
numai cu consimţământul minorului dacă acesta a
cordonul ombilical, trebuie
împlinit vârsta de 10 ani şi cu acordul scris al
menţionat expres acest
ocrotitorului legal, respectiv al părinţilor, tutorelui
lucru.
sau al curatorului, conform anexei nr. 2.
Dacă minorul nu a împlinit vârsta de 10 ani,
prelevarea se poate face cu acordul ocrotitorului
legal;
b)în cazul donatorului care are cel puţin 10 ani,
consimţământul acestuia, scris sau verbal, se
exprimă în faţa preşedintelui tribunalului în a cărui
circumscripţie teritorială se află sediul centrului
unde se efectuează transplantul sau al tribunalului
în a cărui circumscripţie teritorială locuieşte
donatorul, după efectuarea obligatorie a unei
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anchete psihosociale de către direcţia generală de
asistenţă socială şi protecţia copilului.
22. La articolul 212, alineatul (1) se modifică şi va Articolul 22 se modifică şi va avea următorul
avea următorul cuprins:
cuprins:

Persoanele care din motive
de conştiinţă, opinie şi
securitate nu doresc să
utilizeze cardul naţional de
sănătate, trebuie să aibă
posibilitatea
să
îşi
dovedească calitatea de
asigurat şi în celelalte
moduri prevăzute de lege.

Articolul 212 (1) Documentele prin care se atestă
calitatea de asigurat sunt, după caz, adeverinţa
de asigurat eliberată prin grija casei de asigurări
la care este înscris asiguratul sau documentul
rezultat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în
relaţii contractuale cu casele de asigurări de
sănătate a instrumentului electronic pus la
dispoziţie de CNAS.
După adoptarea legii speciale, aceste documente
justificative pot fi înlocuite cu cardul naţional de
asigurări sociale de sănătate. Data de la care
urmează a se utiliza cardul naţional de asigurări
sociale de sănătate se stabileşte prin lege
specială.
23. La articolului 270, după alineatul (1) se Art. 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: Întrucât prelucrarea datelor
introduce un nou alineat, alineatul (11), cu
cu caracter personal privind
următorul cuprins:
“La articolului 270, după alineatul (1) se introduc starea de sănătate a
două alineate, alineatul (11) şi alineatul (12), cu persoanelor poate pune în
1
(1 ) CNAS organizează şi administrează Platforma următorul cuprins: ”
pericol grav dreptul la
informatică din asigurările de sănătate, care (11) CNAS organizează şi administrează Platforma demnitate, viaţă privată,
cuprinde: sistemul informatic unic integrat, informatică din asigurările de sănătate, care prezumţie de nevinovăţie şi
sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de cuprinde: sistemul informatic unic integrat, nondiscriminare, se impune
sănătate, sistemul naţional de prescriere sistemul naţional al cardului de asigurări sociale ca prin lege organică să se
electronică şi sistemul dosarului naţional al de sănătate, sistemul naţional de prescriere stabiliească
reglementări
pacientului.
electronică şi sistemul dosarului naţional al care să respecte principiul
Articolul 212(1) Documentele prin care se atestă
calitatea de asigurat sunt, după caz, adeverinţa de
asigurat eliberată prin grija casei de asigurări la care
este înscris asiguratul sau documentul rezultat prin
accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii
contractuale cu casele de asigurări de sănătate a
instrumentului electronic pus la dispoziţie de CNAS.
După implementarea dispoziţiilor din cuprinsul
titlului IX, aceste documente justificative se
înlocuiesc cu cardul naţional de asigurări sociale de
sănătate. Data de la care urmează a se utiliza cardul
naţional de asigurări sociale de sănătate se
stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
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pacientului.
proporţionalităţii.
(12) Condiţiile tehnice, precum şi aspectele
procedurale şi legale privind colectarea,
prelucrarea, accesul, contestarea şi auditarea
datelor înscrise în Platforma informatică din
asigurările de sănătate, care cuprinde: sistemul
informatic unic integrat, sistemul naţional al
cardului de asigurări sociale de sănătate, sistemul
naţional de prescriere electronică şi sistemul
dosarului naţional al pacientului se stabilesc prin
lege specială.
4

25. La articolului 333, alineatul (2) se modifică şi va Se elimină.
avea următorul cuprins:
(2) Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate
se eliberează şi se administrează prin utilizarea
serviciilor de operare şi management al unei unităţi
specializate în acest scop. CNAS eliberează şi
administrează cardul naţional de asigurări sociale
de sănătate şi are calitatea de operator de date cu
caracter personal pentru datele menţionate.

pag. 3/3

