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Legea drepturilor pacientului 
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    ParlamentulăRomânieiăadopt ăprezentaălege. 
 
    CAP. 1 
    Dispozi iiăgenerale 
 
    ART. 1 
    În sensul prezentei legi: 
    a)ăprinăpacientăseăîn elegeăpersoanaăs n toas ăsauăbolnav ăcareăutilizeaz ăserviciileădeă
s n tate; 
    b)ăprinădiscriminareăseăîn elegeădistinc iaăcareăseăfaceăîntreăpersoaneăaflateăînăsitua iiă
similareăpeăbazaărasei,ăsexului,ăvârstei,ăapartenen eiăetnice,ăoriginiiăna ionaleăsauăsociale,ă
religiei,ăop iunilorăpoliticeăsauăantipatieiăpersonale; 
    c)ă prină îngrijiriă deă s n tateă seă în elegeă serviciileă medicale,ă serviciileă comunitareă şiă
serviciile conexe actului medical; 
    d)ăprinăinterven ieămedical ăseăîn elegeăoriceăexaminare,ătratamentăsauăaltăactămedicală
în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare; 
    e)ăprinăîngrijiriăterminaleăseăîn elegeăîngrijirileăacordateăunuiăpacient cu mijloacele de 
tratamentădisponibile,ăatunciăcândănuămaiăesteăposibil ăîmbun t ireaăprognozeiăfataleăaă
st riiădeăboal ,ăprecumăşiăîngrijirileăacordateăînăapropiereaădecesului. 
    ART. 2 
    Pacien iiăauădreptulă laă îngrijiriămedicaleădeă ceaămaiă înalt ă calitateădeăcareă societateaă
dispune,ăînăconformitateăcuăresurseleăumane,ăfinanciareăşiămateriale. 
    ART. 3 
    Pacientulăareădreptulădeăaăfiărespectatăcaăpersoan ăuman ,ăf r ăniciăoădiscriminare. 
 
    CAP. 2 
    Dreptulăpacientuluiălaăinforma iaămedical  
 
    ART. 4 
    Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, 
precumăşiălaămodulădeăaăleăutiliza. 
    ART. 5 
    (1)ăPacientulăareădreptulădeăaăfiă informatăasupraăidentit iiăşiăstatutuluiăprofesionalăală
furnizorilorădeăserviciiădeăs n tate. 
    (2)ă Pacientulă internată areă dreptulă deă aă fiă informată asupraă reguliloră şiă obiceiuriloră peă
careătrebuieăs ăleărespecteăpeădurataăspitaliz rii. 
    ART. 6 
    Pacientulă areă dreptulă deă aă fiă informată asupraă st riiă saleă deă s n tate,ă aă interven iiloră
medicaleăpropuse,ăaăriscurilorăpoten ialeăaleăfiec reiăproceduri,ăaăalternativelorăexistenteă
la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectu riiă tratamentuluiă şiă nerespect riiă
recomand rilorămedicale,ăprecumăşiăcuăprivireălaădateădespreădiagnosticăşiăprognostic. 
    ART. 7 
    Pacientulă areă dreptulă deă aă decideă dac ămaiă doreşteă s ă fieă informată înă cazulă înă careă
informa iileăprezentateădeăc treămedicăi-arăcauzaăsuferin . 
    ART. 8 
    Informa iileă seă aducă laă cunoştin ă pacientuluiă într-un limbaj respectuos, clar, cu 
minimalizareaăterminologieiădeăspecialitate;ăînăcazulăînăcareăpacientulănuăcunoaşteălimbaă
român ,ă informa iileă iă seă aducă laă cunoştin ă înă limbaă matern ă oriă înă limbaă peă careă oă
cunoaşteăsau,ădup ăcaz,ăseăvaăc utaăoăalt ăform ădeăcomunicare. 
    ART. 9 
    Pacientulăareădreptulădeăaăcereăînămodăexpresăs ănuăfieă informatăşiădeăaăalegeăoăalt ă
persoan ăcareăs ăfieăinformat ăînăloculăs u. 



    ART. 10 
    Rudeleăşiăprieteniiăpacientuluiăpotăfiăinforma iădespreăevolu iaăinvestiga iilor,ădiagnostică
şiătratament,ăcuăacordulăpacientului. 
    ART. 11 
    Pacientulăareădreptulădeăaăcereăşiădeăaăob ineăoăalt ăopinieămedical . 
    ART. 12 
    Pacientulă areă dreptulă s ă soliciteă şiă s ă primeasc ,ă laă externare,ă ună rezumată scrisă ală
investiga iilor,ădiagnosticului,ătratamentuluiăşiăîngrijirilorăacordateăpeăperioadaăspitaliz rii. 
 
    CAP. 3 
    Consim mântulăpacientuluiăprivindăinterven iaămedical  
 
    ART. 13 
    Pacientulăareădreptulăs ărefuzeăsauăs ăopreasc ăoăinterven ieămedical ăasumându-şi,ăînă
scris,ă r spundereaă pentruă deciziaă sa;ă consecin eleă refuzuluiă sauă aleă opririiă acteloră
medicale trebuie explicate pacientului. 
    ART. 14 
    Când pacientulănuăîşiăpoateăexprimaăvoin a,ădarăesteănecesar ăoăinterven ieămedical ă
deă urgen ,ă personalulă medicală areă dreptulă s ă deduc ă acordulă pacientuluiă dintr-o 
exprimareăanterioar ăaăvoin eiăacestuia. 
    ART. 15 
    Înăcazulăînăcareăpacientulănecesit ăoăinterven ieămedical ădeăurgen ,ăconsim mântulă
reprezentantului legal nu mai este necesar. 
    ART. 16 
    Înăcazulăînăcareăseăcereăconsim mântulăreprezentantuluiălegal,ăpacientulătrebuieăs ăfieă
implicatăînăprocesulădeăluareăaădecizieiăatâtăcâtăpermiteăcapacitateaăluiădeăîn elegere. 
    ART. 17 
    (1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale consider ă c ă interven iaă esteă înă
interesulă pacientului,ă iară reprezentantulă legală refuz ă s ă îşiă deaă consim mântul,ă deciziaă
esteădeclinat ăuneiăcomisiiădeăarbitrajădeăspecialitate. 
    (2)ăComisiaădeăarbitrajăesteăconstituit ădină3ămediciăpentruăpacien iiăinterna iăînăspitaleă
şiădină2ămediciăpentruăpacien iiădinăambulator. 
    ART. 18 
    Consim mântulă pacientuluiă esteă obligatoriuă pentruă recoltarea,ă p strarea,ă folosireaă
tuturorăproduselorăbiologiceăprelevateădinăcorpulă s u,ă înăvedereaă stabiliriiădiagnosticuluiă
sau a tratamentului cu care acesta este de acord. 
    ART. 19 
    Consim mântulă pacientuluiă esteăobligatoriuă înă cazulă particip riiă saleă înă înv mântulă
medicală clinică şiă laă cercetareaă ştiin ific .ă Nuă potă fiă folositeă pentruă cercetareă ştiin ific ă
persoanele careă nuă suntă capabileă s ă îşiă exprimeă voin a,ă cuă excep iaă ob ineriiă
consim mântuluiădeălaăreprezentantulălegalăşiădac ăcercetareaăesteăf cut ăşiăînăinteresulă
pacientului. 
    ART. 20 
    Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-oăunitateămedical ăf r ăconsim mântulă
s u,ăcuăexcep iaăcazurilorăînăcareăimaginileăsuntănecesareădiagnosticuluiăsauătratamentuluiă
şiăevit riiăsuspect riiăuneiăculpeămedicale. 
 
    CAP. 4 
    Dreptulălaăconfiden ialitateaăinforma iilorăşiăvia aăprivat ăaăpacientului 
 
    ART. 21 
    Toateă informa iileă privindă stareaă pacientului,ă rezultateleă investiga iilor,ă diagnosticul,ă
prognosticul,ă tratamentul,ă dateleă personaleă suntă confiden ialeă chiară şiă dup ă decesulă
acestuia. 
    ART. 22 
    Informa iileăcuăcaracterăconfiden ialăpotăfiăfurnizateănumaiăînăcazulăînăcareăpacientulăîşiă
d ăconsim mântulăexplicităsauădac ălegeaăoăcereăînămodăexpres. 



    ART. 23 
    Înăcazulăînăcareăinforma iileăsuntănecesareăaltorăfurnizoriădeăserviciiămedicaleăacredita i,ă
implica iăînătratamentulăpacientului, acordareaăconsim mântuluiănuămaiăesteăobligatorie. 
    ART. 24 
    Pacientul are acces la datele medicale personale. 
    ART. 25 
    (1)ă Oriceă amestecă înă via aă privat ,ă familial ă aă pacientuluiă esteă interzis,ă cuă excep iaă
cazuriloră înă careă aceast ă imixtiuneă influen eaz ă pozitivă diagnosticul,ă tratamentulă oriă
îngrijirileăacordateăşiănumaiăcuăconsim mântulăpacientului. 
    (2)ăSuntăconsiderateăexcep iiăcazurileă înăcareăpacientulăreprezint ăpericolăpentruăsineă
sauăpentruăs n tateaăpublic . 
 
    CAP. 5 
    Drepturile pacientului în domeniul reproducerii 
 
    ART. 26 
    Dreptulăfemeiiălaăvia ăprevaleaz ăînăcazulăînăcareăsarcinaăreprezint ăunăfactorădeăriscă
majorăşiăimediatăpentruăvia aămamei. 
    ART. 27 
    Pacientulă areă dreptulă laă informa ii,ă educa ie şiă serviciiă necesareă dezvolt riiă uneiă vie iă
sexualeănormaleăşiăs n t iiăreproducerii,ăf r ăniciăoădiscriminare. 
    ART. 28 
    (1)ăDreptulă femeiiă deă aă hot rîă dac ă s ă aib ă sauă nuă copiiă esteă garantat,ă cuă excep iaă
cazuluiăprev zutălaăart. 26. 
    (2)ăPacientul,ăprinăserviciileădeăs n tate,ăareădreptulăs ăaleag ăceleămaiăsigureămetodeă
privindăs n tateaăreproducerii. 
    (3)ăOriceăpacientă areădreptulă laămetodeădeăplanificareă familial ă eficienteă şiă lipsiteădeă
riscuri. 
 
    CAP. 6 
    Drepturile pacientuluiălaătratamentăşiăîngrijiriămedicale 
 
    ART. 29 
    (1)ăÎnăcazulă înăcareăfurnizoriiăsuntăobliga iăs ărecurg ălaăselectareaăpacien ilorăpentruă
anumiteă tipuriă deă tratamentă careă suntă disponibileă înă num ră limitat,ă selectareaă seă faceă
numai pe baza criteriilor medicale. 
    (2)ăCriteriileămedicaleăprivindăselectareaăpacien ilorăpentruăanumiteătipuriădeătratamentă
seăelaboreaz ădeăc treăMinisterulăS n t iiăşiăFamilieiăînătermenădeă30ădeăzileădeălaădataă
intr riiăînăvigoareăaăprezenteiălegiăşiăseăaducălaăcunoştin aăpublicului. 
    ART. 30 
    (1)ă Interven iileă medicaleă asupraă pacientuluiă seă potă efectuaă numaiă dac ă exist ă
condi iileădeădotareănecesareăşiăpersonalăacreditat. 
    (2)ă Seă excepteaz ă deă laă prevederileă alin.ă (1)ă cazurileă deă urgen ă ap ruteă înă situa iiă
extreme. 
    ART. 31 
    Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate. 
    ART. 32 
    Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, 
materială şiă deă sfaturiă peă totăparcursulă îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în 
m suraăposibilit ilor,ămediulădeăîngrijireăşiătratamentăvaăfiăcreatăcâtămaiăaproapeădeăcelă
familial. 
    ART. 33 
    Pacientulă internată areă dreptulă şiă laă serviciiă medicaleă acordateă deă c treă ună medică
acreditat din afara spitalului. 
    ART. 34 



    (1)ăPersonalulămedicalăsauănemedicalădinăunit ileăsanitareănuăareădreptulăs ăsupun ă
pacientul nici unei forme de presiune pentru a-lădeterminaăpeăacestaăs ăîlărecompensezeă
altfelădecâtăprev dăreglement rileădeăplat ălegaleădinăcadrulăunit iiărespective. 
    (2)ăPacientulăpoateăoferiăangaja ilorăsauăunit iiăundeăaăfostăîngrijităpl iăsuplimentareă
sauădona ii,ăcuărespectareaălegii. 
    ART. 35 
    (1)ăPacientulăareădreptulă laă îngrijiriămedicaleăcontinueăpân ă laăameliorareaăst riiă saleă
deăs n tateăsauăpân ălaăvindecare. 
    (2)ăContinuitateaăîngrijirilorăseăasigur ăprinăcolaborareaăşiăparteneriatulădintreădiferiteleă
unit iă medicaleă publiceă şiă nepublice,ă spitaliceştiă şiă ambulatorii,ă deă specialitateă sauă deă
medicin ă general ,ă oferiteă deă medici,ă cadreă medii sauă deă altă personală calificat.ă Dup ă
externareăpacien iiăauădreptulălaăserviciileăcomunitareădisponibile. 
    ART. 36 
    Pacientulă areă dreptulă s ă beneficiezeă deă asisten ămedical ă deă urgen ,ă deă asisten ă
stomatologic ădeăurgen ăşiădeăserviciiăfarmaceutice, în program continuu. 
 
    CAP. 7 
    Sanc iuni 
 
    ART. 37 
    Nerespectareaă deă c treă personalulă medico-sanitară aă confiden ialit iiă dateloră despreă
pacientă şiă aă confiden ialit iiă actuluiă medical,ă precumă şiă aă celorlalteă drepturiă aleă
pacientuluiă prev zuteă înă prezentaă legeă atrage,ă dup ă caz,ă r spundereaă disciplinar ,ă
contraven ional ăsauăpenal ,ăconformăprevederilorălegale. 
 
    CAP. 8 
    Dispozi iiătranzitoriiăşiăfinale 
 
    ART. 38 
    (1)ăAutorit ileăsanitareădauăpublicit ii,ăanual,ărapoarteăasupraă respect riiădrepturiloră
pacientului,ă înăcareăseăcompar ăsitua iileădinădiferiteă regiuniăaleă rii,ăprecumăşiăsitua iaă
existent ăcuăunaăoptim . 
    (2)ă Furnizoriiă deă serviciiă medicaleă suntă obliga iă s ă afişezeă laă locă vizibilă standardeleă
proprii în conformitate cu normele de aplicare a legii. 
    (3)ă Înă termenădeă90ădeăzileădeă laădataă intr riiă înăvigoareăaăprezenteiă legi,ăMinisterulă
S n t iiă şiă Familieiă elaboreaz ă normeleă deă aplicareă aă acesteia,ă careă seă public ă înă
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    ART. 39 
    Prezentaălegeăintr ăînăvigoareălaă30ădeăzileădeălaădataăpublic riiăînăMonitorulăOficialăală
României, Partea I. 
    ART. 40 
    Laădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiălegiăseăabrog ăart. 78, 108 şiă124 din Legea nr. 
3/1978ăprivindăasigurareaăs n t iiăpopula iei,ăpublicat ăînăBuletinulăOficial,ăParteaăI,ănr.ă
54ădină10ăiulieă1978,ăprecumăşiăoriceăalteădispozi iiăcontrare. 
 
    Aceast ă legeă aă fostă adoptat ă deă Senată înă şedin aă dină 19ă decembrieă 2002,ă cuă
respectarea prevederilor art. 74 alin.ă(2)ădinăConstitu iaăRomâniei. 
 
                          PREŞEDINTELEăSENATULUI 
                             NICOLAEăV C ROIU 
 
    Aceast ălegeăaăfostăadoptat ădeăCameraăDeputa ilorăînăşedin aădină19ădecembrieă2002,ă
cu respectarea prevederilor art. 74 alin.ă(2)ădinăConstitu iaăRomâniei. 
 
                   p.ăPREŞEDINTELEăCAMEREIăDEPUTA ILOR, 
                             VIOREL HREBENCIUC 
 



                              --------------- 


