
                                                                                       
                                                                                           
                                                     
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
     Comisia pentru egalitatea de şanse                       Bucureşti, 27 aprilie 2010 
                pentru femei şi bărbaţi      Nr.37/ 423   
     
 
                                                                                                      

A V I Z 
 

asupra Proiectului de lege privind serviciile specializate de sănătate,  
educaţie şi sociale adresate copiilor şi adulţilor cu tulburări  

din spectrul autist şi al tulburărilor asociate 
 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru  femei şi bărbaţi a fost sesizată, 

spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul de lege privind serviciile specializate de 
sănătate, educaţie şi sociale adresate copiilor si adulţilor cu tulburări din spectrul 
autist şi al tulburărilor asociate (PL.x189/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia a dezbătut  Proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 27.04.2010.  

 Membrii Comisiei  au examinat Proiectul de lege, expunerea de motive, avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1285 din 9.11.2009, precum şi punctul de vedere 

negativ al Guvernului. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a Proiectului de lege, cu 

amendamentele din anexă. 

 

 
PREŞEDINTĂ 

 
 

Cristina Ancuţa POCORA 
 

Intocmit, 
                                         Consilier parlamentar 
                                                       dr. Luminiţa Gheorghiu 



                                                                                       
                                                                                           
                                                     
 

 
           ANEXĂ 

 

 

AMENDAMENTE  ADMISE  

la Proiectul de lege privind serviciile specializate de sănatate, educaţie si 
sociale adresate copiilor şi adulţilor cu tulburări di spectrul autist şi al 

tulburărilor asociate – PL x 189/2010 
Nr. 
Crt 

 
Text Plx 139/2010 

 
Amendament 

 
Motivare 

 
1 

 
Art 3, alin 1) : În sensul 
prezentei legi, echipa 
multidisciplinară specializată 
din centrele de sănătate 
mintală poate fi formată din 
medic specialist în psihiatrie 
pediatrică, psiholog clinician, 
psihoterapeut, psihopedagog, 
logoped, kinetoterapeut, 
educator şi asistent social. 
 

 
n sensul prezentei legi, echipa 
multidisciplinară specializată 
poate fi formată din medic 
specialist în psihiatrie pediatrică, 
psiholog clinician, psihoterapeut, 
psihopedagog, logoped, 
kinetoterapeut, educator şi 
asistent social. 

 
Eliminat sintagmei 
“din centrele de 
sănătate mintală” 
pentru a fi in acord cu 
art 3, aliniatul 2 care 
prevede desfăşurarea 
terapiei atât in centre 
de sănătate mintală 
cât şi în unităţi 
private. 

 
2 

 
Art 3, alin 2) : Continuarea şi 
monitorizarea tratamentului 
pot fi făcute de către un medic 
specialist în psihiatrie 
pediatrică, psiholog clinician şi 
psihoterapeut, în unităţi 
publice şi private. 

 
Intervenţiile specializate precoce 
şi terapia se vor putea desfăşura 
de către membrii echipei 
multidisciplinare în unităţi publice, 
private sau la domiciliu, sub 
supervizarea şi monitorizarea  
medicului psihiatru, a psihologului 
clinician, a psihoterapeutului sau 
psihopedagogului cu competenţe 
stabilite de Colegiul Psihologilor 
din România. 

 
Reglementează 
standardul de facto 
practicat la nivel 
internaţional în 
intervenţiile timpurii în 
TSA: 
* activitatea 
terapeutică la 
domiciliu şi în mediu 
funcţional  
* rolul de supervizor al 
psihoterapeutului 
specializat în 
intervenţie în TSA 
(care defineşte şi 
monitorizează 
programul de 
intervenţie dar nu 
poate asigura cele 8 
ore de terapie / zi 
necesare fiecărui 
pacient şi se va folosi 
de membrii echipei 
(terapeuţi şi 
educatori) în acest 
scop). 
 



                                                                                       
                                                                                           
                                                     
 

 
3 

 
Art 6) Ministerul Sănătăţii în 
parteneriat cu instituţiile 
Ministerului Educatiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului şi ale Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale, elaborează 
protocoalele de colaborare în 
vederea dezvoltării unui 
sistem integrat de servicii 
specializate de sănătate, 
educaţie şi sociale pentru 
copiii şi adulţii cu TSA sau cu 
tulburări asociate. 
 

 
Ministerul Sănătăţii în parteneriat 
cu instituţiile Ministerului 
Educatiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului şi ale Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale, elaborează normele de 
aplicare în vederea dezvoltării 
unui sistem integrat de servicii 
specializate de sănătate, educaţie 
şi sociale pentru copiii şi adulţii cu 
TSA sau cu tulburări asociate.  

 
S-a precizat cadrul 
normelor de aplicare 
ale acestei legi pentru 
a defini contextul şi 
orizontul de timp în 
care trebuiesc 
elaborate 
protocoalele de 
colaborare. 
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