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Proiect al deputatului de Constanța Cristina Dumitrache 

Registru
național
pentru

evidenţa
persoanelor

cu boli 
şi afecţiuni

alergice

Deputatul de Constanța Cristina
Ileana Dumitrache a depus la
Senat un proiect care propune
înfiinţarea Registrului naţional
al persoanelor cu alergii.
Propunerea are în vedere
„instituirea unui cadru normativ
pentru protecţia, siguranţa vieţii
şi respectarea, în condiţii de
egalitate şi nediscriminare, a
drepturilor persoanelor cu boli
şi afecţiuni alergice, precum şi
ale persoanelor care prezintă
suspiciunea de a fi
diagnosticate cu boli şi
afecţiuni alergice”, explică
deputatul PSD, în expunerea de
motive a proiectului de lege.
Iniţiativa propune înfiinţarea
Registrului naţional pentru
evidenţa persoanelor cu boli şi
afecţiuni alergice - o aplicaţie
informatică în cadrul unei
platforme online, care conţine
evidenţa tuturor persoanelor
diagnosticate cu boli şi
afecţiuni alergice. 
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ANM:

Octombrie este cea mai
stabilă lună de toamnă, cu zile
în şir în care vremea se

menţine însorită, deşi nopţile
devin tot mai reci, iar în
majoritatea zonelor ţării apare
bruma, se arată în
caracterizarea climatică a lunii
octombrie, publicată de

Administraţia Naţională de
Meteorologie (ANM). De
asemenea, meteorologii

afirmă că
octombrie este
cea mai săracă
în precipitaţii
dintre lunile
anului. 
Specialiştii
susţin că,
uneori, din
cauza
pătrunderii unor
mase de aer

tropical pe teritoriul ţării
noastre, se mai pot înregistra
temperaturi maxime „estivale“
chiar şi în octombrie, cu valori
ce depăşesc 35 - 38 grade
Celsius.
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Sezonul virozelor şi
al gripei a început,

iar medicii
recomandă

vaccinarea împotriva
gripei, indiferent de

vârstă, avertizând că
virusul poate fi

mortal în anumite
condiţii. Ministerul

Sănătăţii a
achiziţionat 1,5

milioane de doze de
vaccin antigripal,

care urmează să fie
distribuite în judeţe.

Calificare ratată în ultima secundă de
HC Dobrogea Sud
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Octombrie, cea mai
stabilă, dar și cea mai

secetoasă lună a anului
Medicii avertizează că
virusul gripal poate fi
mortal în anumite condiţii
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