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BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 

 

 

 

Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu 

tulburări psihice nr.487/2002,  trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie 

spre dezbatere,  în fond, cu adresa nr. Plx.171 din 13 aprilie 2016. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Conf.univ.dr.Florin Buicu 
             

 
                                                   Costică Canacheu 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

  

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie    

Bucureşti, 21 martie 2018                     

Nr. 4c-8/96 

 

 

 

 

R A P O R T   

 

asupra  propunerii legislative pentru modificarea Legii sănătăţii mintale 

şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 

(Plx.171/2016) 

 

 

 

În conformitate cu prevederile  art.95 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost 

sesizată spre dezbatere în fond,  cu propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu 

tulburări psihice nr.487/2002, trimisă cu adresa nr. Plx.171 din 13 aprilie 

2016. 

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 

inţiativa legislativă  în şedinţa din 5 aprilie 2016. 

 

Potrivit prevederilor articolului 75 alineatele (1) şi (3) din 

Constituţia României, republicată,  Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

 

La întocmirea prezentului raport,  Comisia a avut în vedere: 

 



 3 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1347 din 

23.12.2015), cu observaţii şi propuneri; 

- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.Plx.171 din 19.04.2016); 

- avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-5/388 din 20.04.2016); 

- avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului (nr.4c-6/189 din 17.05.2016); 

- avizul negativ al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 

şi sport (nr.4c-9/106); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.871/MRP din 

24.02.2017). 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  modificarea 

şi completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu 

tulburări psihice nr.487/2002, republicată, în sensul introducerii unor 

prevederi privind prevenirea sinuciderilor. Astfel, se propun următoarele 

măsuri: - instituirea ca atribuţie în sarcina Ministerului Sănătăţii a 

elaborării Programului naţional de prevenire a sinuciderilor; - definirea 

unor termeni; - precizarea activităţilor şi abordărilor pentru sprijinirea 

strategiei naţionale pentru prevenirea sinuciderilor. 

 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 

20 martie 2018. La lucrările comisiei au fost prezenţi  18 deputaţi din 

totalul de 18 membri. 
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  La dezbaterile lucrărilor Comisiei a participat, în conformitate 

cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei  Deputaţilor, dl.Dan 

Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare.  

 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi      (2 

abţineri). 

 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au  hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea 

propunerii legislative din următoarele considerente:  

 

- având în vedere că fenomenul suicidar este direct şi strâns 

corelat cu tulburările psihiatrice şi consumul abuziv sau adicţia la 

substanţe psihoactive, prezenta iniţiativă legislativă privind prevenirea 

fenomenului suicidar se suprapune cu direcţiile din Strategia Naţională de 

sănătate 2014-2020 şi cu obiectivele Programului Naţional de Sănătate 

Mintală şi Profilaxie în Patologia Psihiatrică al Ministerului Sănătăţii, 

obiective care respectă politicile de bună practică în acest domeniu, 

bazate pe experienţa vastă a ţărilor dezvoltate (ex.SUA, Marea Britanie). 

- obiectivele acestui program, respectiv prevenirea depresiei şi 

a suicidului, promovarea sănătăţii mintale la locul de muncă, asigurarea 

accesului la programe de sănătate mintală specifice pentru copii şi 

adolescenţi, creşterea sistemului de a aborda problematica consumului de 

alcool prin elaborarea şi implementarea de intervenţii specifice, 

corespund măsurilor  şi acţiunilor destinate realizării subprogramului 

1.3.3 Îmbunătăţirea stării de sănătate mintală a populaţiei din cadrul 

Strategiei Naţionale de Sănătate 2014-2020, acoperind într-un mod 
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comprehensiv problematica prevenţiei suicidului şi a comportamentului 

suicidar, încadrându-se în strategiile europene din domeniu, precum şi în 

prevederile bugetare privind sănătatea populaţiei în general şi sănătatea 

mintală în special. 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

              PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

 

        Conf.univ.dr.Florin Buicu                   Dr.VASS Levente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
 

 

 
 

 
Întocmit, 

Livia Spînu - consilier 

 
 

 


