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S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din data de 20.06.2001   

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua

de 20.06.2001, între orele 8,30 � 11,30, având următoarea ordine de zi:

1. Dezbateri, pe fond,  asupra propunerii legislative privind

Legea sănătăţii mintale.

2. Continuarea dezbaterilor, pe fond, asupra proiectului de

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/1999 pentru

modificarea şi completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi

sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate

publică.

3. Continuarea dezbaterilor, pe fond, asupra proiectului de

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.103/2000 pentru

modificarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea

contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate.

Comisia a dezbătut propunerea legislativă privind Legea sănătăţii

mintale.

Propunerea legislativă vizează reglementarea unor aspecte privind

sănătatea mintală şi protecţia persoanelor cu tulburări psihice. Aceste

aspecte se referă la : promovarea şi apărarea sănătăţii mintale şi

prevenirea îmbolnăvirilor psihice; evaluarea sănătăţii mintale şi proceduri



de diagnostic a tulburărilor psihice; sistemul de asistenţă medicală şi

îngrijiri în sănătatea mintală; drepturile persoanelor cu tulburări psihice;

internarea într-o unitate de psihiatrie şi finanţarea serviciilor de  sănătate

mintală.

În cadrul dezbaterilor, pe fond, asupra propunerii legislative,

membrii comisiei au luat în discuţie titlul legii  precum şi 5 articole.

Astfel :

1. La titlul legii, pentru care s-a propus reformularea astfel

�Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice�

s-a hotărât amânarea votului până la parcurgerea în integralitate a

propunerii legislative.

2. Asupra textului art.1 nu s-au formulat amendamente, acesta

fiind adoptat în forma propusă de iniţiator.

3. La art.2 a fost adoptat în unanimitate amendamentul privind

înlocuirea sintagmei � a îmbolnăvirilor psihice� cu sintagma �şi tratament

al tulburărilor psihice�, având ca motivare lărgirea sferei privind măsurile

ce vor fi întreprinse de organismele abilitate în acest domeniu.

4. La art.3, comisia a votat în unanimitate înlocuirea sintagmei

�� şi decizională în domeniul ocrotirii� cu sintagma � în organizarea şi

controlul activitităţii de ocrotire a sănătăţii� având ca motivare enunţarea

completă a atribuţiilor Ministerului  Sănătăţii şi Familiei în acest

domeniu.

5. La art.4 comisia a votat în unanimitate eliminarea alin.(2)

care prevede că, în elaborarea şi actualizarea Programului naţional de

sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică şi psihosocială,

Ministerul Sănătăţii şi Familiei va consulta organele administraţiei locale

şi organizaţiile neguvernamentale interesate. Motivarea care a stat la baza

eliminării constă în faptul că Ministerul Sănătăţii şi Familiei face politica

în domeniul ocrotirii sănătăţii.



6. Asupra preambulului art.5, comisia a hotărât , în

unanimitate, eliminarea din finalul textului a sintagmei �termenii sunt

definiţi după cum urmează�. Pentru respectarea normelor de tehnică

legislativă, la art.5 lit.a) şi lit.b) comisia a votat, în unanimitate,

introducerea, la începutul textului a cuvântului �prin�, iar după

sintagmele  �persoana cu tulburări psihice�, respectiv �persoana cu

tulburări psihice grave� să se introducă sintagma �se înţelege�.

Dezbaterile s-au oprit la art.5 lit.c) întrucât, având în vedere

specificitatea cu totul deosebită a acestui domeniu al medicinei, comisia a

hotărât că  la dezbaterea acestei propuneri legislative este necesar să fie

invitaţi şi specialişti în domeniu.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.

108/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/1994 privind

stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi

sănătate publică şi  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.103/2000 pentru modificarea Legii nr.98/1994 privind

stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi

sănătate înscrise la punctul 2 şi 3 al ordinii de zi nu au fost luate în

dezbatere, întrucât 7 membrii ai comisiei au participat la şedinţa de

mediere asupra proiectului de lege privind exercitarea profesiunii de

asistent medical , înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului

Asistenţilor Medicali din România , care şi-a desfăşurat activitatea la

Senat, începând cu ora 12,00.

În încheierea lucrărilor, comisia a hotărât ca în şedinţa următoare

să fie invitaţi pentru audieri la comisie dl.prof.Eugeniu Ţurlea,

preşedintele Casei  Naţionale de Asigurări de Sănătate , precum şi

dl.econ.Gherghina N., secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

pentru a prezenta punctele lor de vedere privind situaţia dramatică cu care



se confruntă o serie de spitale care au acumulat mari datorii la furnizorii

de medicamente.

Totodată a fost stabilită ordinea de zi pentru următoarea şedinţă a

comisiei.

Din numărul total al membrilor comisiei (14) au absentat motivat

după cum urmează: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

(Grupul Parlamentar al PRM) , doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul

Parlamentar al PDSR) şi dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar

al PDSR) .

p.PREŞEDINTE,

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN  
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