
 
 

  

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru Sănătate şi Familie          

Bucureşti,  25 octombrie 2022 

Nr. 4c-10/516 

   

 
                                                                   

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 
 

 

Vă înaintăm, alăturat,  raportul  asupra proiectului de Lege  

pentru completarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu 

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

spre dezbatere,  în fond, cu adresa nr. PLx 563/2022  din  4 octombrie 

2022. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege 

face  parte din categoria legilor ordinare. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

 
Dr.Nelu TĂTARU                                                                  

cristina.bologan
New Stamp
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru Sănătate şi Familie          

Bucureşti,  25 octombrie 2022 

Nr. 4c-10/188 

                                                 
        
 
                                             

RAPORT     

     
asupra proiectului de Lege  pentru completarea Legii sănătății 

mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 
 

 
 

În temeiul dispoziţiilor art.95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere 

în fond,  cu proiectul de Lege pentru completarea Legii sănătății 

mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 

trimis  cu adresa  nr. PLx 563/2022  din  4 octombrie 2022.  

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată , a adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 28 septembrie 2022.  

 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

 

La întocmirea prezentului raport , Comisia pentru sănătate şi familie a 

avut în vedere : 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.832 din 

15.07.2022); 

• avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.3965 din 

28.06.2022); 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru 

femei și bărbați ( 4c-20/479 din 11.10.2022); 
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• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale ( nr.4c-6/619 din 19.10.2022; 

• punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr.11198/2022). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.487/2002, propunându-se instituirea Programului 

„Săptămâna conştientizării depresiei postpartumˮ, perioadă ce va fi marcată 

în fiecare an cu o săptămână înainte de data de 1 octombrie - Ziua 

Europeană de combatere a depresiei . Săptămâna conştientizării depresiei 

postpartum are ca scop prevenirea, identificarea şi gestionarea tulburărilor 

de sănătate mentală perinatală/postnatală, prin organizarea unor ample 

campanii de educare a populaţiei în ansamblu, de educare a persoanelor 

dintr-o anumită populaţie şi de promovare a metodelor de bune practici 

pentru creşterea gradului de conştientizare şi atenţie în rândul acestora, dar 

şi pentru determinarea comunităţilor de a-şi construi propriile strategii de 

susţinere. 

 

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au examinat proiectul de 

lege în şedinţa din 24 octombrie 2022. La lucrările comisiei , deputații   

şi-au înregistrat prezenţa conform listei de prezenţă.  

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie  au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților adoptarea  proiectului de Lege  cu amendamente admise 

redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

 

   

                       PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

 

           Dr.Nelu TĂTARU                                 Liviu Ioan BALINT 

 

 

 

  Șef birou, Cristina Bologan 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
(autor amendament)  

Motivare 

1.   
Titlul legii 

 
Lege pentru completarea Legii sănătății mintale 

și a protecției persoanelor cu tulburări psihice 

nr.487/2002 

 

Nemodificat  

2.   
Art.I.-  Legea sănătății mintale și a protecției 

persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002, 

republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.652 din 13 septembrie 2012,  se  

completează după cum urmează: 

 

 
Nemodificat 

 

3.  1. La articolul 6, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alin.(3), cu 
următorul cuprins: 

 ”(3) Instituirea Programului ”Săptămâna 
conștientizării depresiei post-partum”, perioadă 

ce va fi marcată în fiecare an, cu o săptămână 
înainte de data de 1 octombrie – Ziua Europeană 
de combatere a depresiei.” 

 

1. La articolul 6, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alin.(3), cu 
următorul cuprins: 

”(3) Se instituie Programul ”Săptămâna 
conștientizării depresiei post-partum”, perioadă 

ce va fi marcată în fiecare an, cu o săptămână 
înainte de data de 1 octombrie – Ziua Europeană 
de combatere a depresiei.” 

 
Autori: membrii comisiei 

Observațiile Consiliului 
Legislativ. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Amendamente 
(autor amendament)  

Motivare 

4.  2. La articolul 8 alineatul (1), după litera 

c) se introduce un o nouă literă, lit.d),  cu 
următorul cuprins: 
”d) mamelor post-partum.” 

 

2. La articolul 8 alineatul (1), după litera 

c) se introduce un o nouă literă, lit.d),  cu 
următorul cuprins: 
”d) mamelor aflate în perioada post-partum.” 

 

Autori: membrii comisiei 

Conform punctului de 

vedere al Guvernului 
nr.11198/17.10.2022. 

5.  Art.II. – Prezenta lege intră în vigoare la 

data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

Se elimină 

 
 
 

Autori: membrii comisiei 

Pentru respectarea 

normelor de tehnică 
legislativă. 
Legea se publică în 

Monitorul Oficial al 
României și intră în 

vigoare la 3 zile de la 
data publicării sau la o 
dată ulterioară 

prevăzută în textul ei. 
 

6.  Art.III. – În termen de 60 de zile de la data 
publicării prezentei legi, Ministerul Sănătății 

modifică Normele de aplicare a Legii sănătății 
mintale și a protecției persoanelor cu tulburări 
psihice nr.487/2002, aprobate prin Ordinul 

ministrului sănătății nr.488/2016, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.340 din 4 mai 2016, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

Art.II. – În termen de 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul 

Sănătății completează în mod corespunzător 
Normele de aplicare a Legii sănătății mintale și a 
protecției persoanelor cu tulburări psihice 

nr.487/2002, aprobate prin Ordinul ministrului 
sănătății nr.488/2016,  cu modificările și 

completările ulterioare. 
 
Autori: membrii comisiei 

Observațiile Consiliului 
Legislativ. 

  
 


