Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Bucureşti, 28.06.2001
Nr.676 /XVIII/8

PROCES VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 27.06.2001
La lucrările comisiei sunt prezenţi

12

deputaţi, fiind absenţi

motivat 2.
Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,
preşedintele comisiei .
Comisia a adoptat, în unanimitate , următoarea ordine de zi :
1.

Dezbateri, pe fond, asupra propunerii legislative privind

Legea sănătăţii mintale.
Discuţiile asupra proiectului de lege s-au reluat de la art.5 lit.c),
care cuprinde o serie de definiţii a termenilor medicali.
Art.5.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus ca la
art.5 lit.c) textul să se reformuleze astfel “ prin

pacient se înţelege

persoana cu tulburări psihice aflată în îngrijirea unui serviciu medical,
conform art.19 din prezentul proiect”.
Sintagma “serviciul de sănătate mintală” din proiectul de lege este
restrictivă, deoarece asistenţa medicală şi îngrijirile de sănătate sunt
acordate şi prin medicul de familie.

De asemenea domnia sa a propus ca lit.d) a art.5 să se elimine
întrucât enumerarea profesioniştilor de sănătate mintală se regăseşte în
art.5 lit.e), care face referire la echipa terapeutică.
Supuse la vot ambele amendamente au fost acceptate.
Doamna dep.Constanţa Popa a propus reformularea art.5 lit.e),
care devine prin renumerotare lit.d), astfel: “ prin echipa teraputică se
înţelege totalitatea profesioniştilor de sănătate mintală implicaţi în
asigurarea sănătăţii mintale, asigurarea asistenţei medicale şi în îngrijirea
unei persoane cu tulburări psihice, precum : medic, psihiatru, psiholog,
asistentă medicală specializată, asistent social, ergoterapeut, personal
paramedical.” Domnia sa consideră că este necesară enumerarea completă
a atribuţiilor profesioniştilor de sănătate mintală, precum şi enumerarea
completă a specialiştilor implicaţi în acest act medical.
Pentru o exprimare corectă, în continuare domnia sa propune ca
lit.f) , care a devenit prin renumerotare lit.e) ,să se reformuleze astfel :”
prin personal paramedical se înţelege componentul echipei terapeutice,
altul decât medicul sau asistenta medicală specializată”.
Aceste amendamente sunt votate în unanimitate.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

a propus ca

lit.g), care prin renumerotare a devenit lit.f) , să se reformuleze astfel :
“prin servicii complementare se înţelege serviciile care asigură îngrijiri de
sănătate mintală, psihiatrice, precum : consiliere psihologică, orientare
profesională , psihoterapie şi alte proceduri medico-psiho-sociale “.
La lit.h), care prin renumerotare a devenit lit.g) ,a propus
reformularea astfel “prin servicii comunitare se înţelege servicii prin care
îngrijirea pacientului se face în mediul său firesc de viaţă”.
Supuse la vot aceste amendamente au fost votate în unanimitate.
Dl.dep.Popescu Gheorghe a propus ca la lit.h – m) să se introducă
la începutul textului sintagma “ prin…se înţelege”, iar la lit.h), după
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cuvântul “handicap” să se introducă cuvântul “psihic”, pentru a specifica
tipul de handicap. Acest amendament a fost adoptat în unanimitate.
La lit.j) cuvântul “inaluenţă”

se înlocuieşte cu cuvântul

“influenţă”, deoarece este o greşeală de redactare.
Doamna dep.dr.Ana Florea a propus înlocuirea cuvântului
“influenţă” cu cuvântul “constrângere”.
Acest amendament a fost adoptat în unanimitate.
Doamna dep.Iulia Pataki a propus ca după sintagma “se înţelege
persoana” să se introducă sintagma “ alta decât reprezentantul legal…”
pentru a exista o corelare cu Legea nr.17/2001 privind ratificarea
Convenţiei europene pentru protecţia drepturilor omului.
La lit.p) propune înlocuirea cuvântului “silită” cu “obligatorie”
deoarece este termen consacrat internaţional.
Art.6.
Pentru o exprimare mai clară, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,
preşedintele comisiei a propus

ca, la art.6 alin.(1) sintagma

“minimalizează riscul de îmbolnăvire” să se înlocuiască cu sintagma
“reduc riscul de apariţie al bolilor psihice”.
Acest amendament a fost adoptat în unanimitate.
În continuare, domnia sa a propus ca la finalul art.6 alin.(2)
sintagma “bunăstării fizice” să se înlocuiscă cu sintagma “sănătăţii
fizice”, deoarece promovarea sănătăţii mintale nu poate fi realizată prin
mijloace similare cu cele utilizate pentru promovarea bunăstării fizice.
Dl.dep.dr.Ion Luchian a propus ca alin.(2) să se elimine, deoarece
această precizare nu este necesară.
Doamna dep.dr.Ana Florea a propus ca la alin.(2) sintagma
“similare celor uzilizate pentru promovarea sănătăţii fizice” să se
înlocuiască cu “specifice acestui domeniu” , deoarece sănătatea mintală
are alte mijloace de profilaxie decât sănătatea fizică.
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Supuse la vot, dintre cele 3 amendamente a fost votat în
unanimitate amendamentul dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele
comisiei.
Art.7.
Doamna dep.dr.Ana Florea a propus ca

art.7 alin.(1) să se

reformuleze astfel : “Apărarea sănătăţii mintale constă în adoptarea de
către instituţiile abilitate prin lege, prin care să se limiteze răspândirea
concepţiilor

şi

comportamentelor

nefavorabile

…

în

special

comportamentul sexual anormal şi pornografia”, având ca motivare o
exprimare corectă şi corespunzătoare.
Art.8.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus ca la
alin.(1) cuvântul “prevenţia” să se înlocuiască cu cuvântul “prevenirea”,
iar la alin.(1) lit.b) şi lit.c) cuvântul “populaţionale” să se înlocuiască cu
sintagma “de populaţie” , întrucât aceşti termeni sunt cei consacraţi.
Aceste amendamente au fost adoptate în unanimitate.
Doamna dep.dr.Ana Florea a propus ca la art.8 alin.(2) sintagma
“trebuie să întreprindă” să se înlocuiască cu cuvântul “stabilesc”, iar la
finalul textului sintagma “ la nivelul populaţiei generale şi a diverselor
grupuri populaţionale” să se înlocuiască cu “ la nivelul întregii populaţii
şi a diverselor grupuri de populaţie”, având ca motivare corelarea cu
textul alin.(1).
Acest amendament a fost adoptat în unanimitate.
Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus ca alin.(3) să se reformuleze
astfel: “Ministerul Sănătăţii şi Familiei elaborează norme de aplicare a
programelor de depistare precoce a tulburărilor psihice şi de restabilire
cât mai rapidă a stabilităţii mintale, exercitând, totodată şi controlul
respectării acestora”.
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Doamna dep.dr.Ana Florea propune eliminarea sintagmei “de
aplicare a programelor de …” deoarece textul se referă la norme privind
depistarea tulburărilor psihice, care sunt atribuţii ale Ministerului
Sănătăţii şi Familiei în domeniul sănătăţii mintale.
Supus la vot este adoptat amendamentul doamnei dep.dr.Ana
Florea.
Dl.dep.dr.Ion Luchian

a propus introducerea unui nou text ca

alin.(4) : “Diagnosticarea deficienţelor privind sănătatea mintală se face,
fie în urma adresării directe a persoanei la serviciile de asistenţă medicală
de specialitate, fie în urma altor solicitări, în conformitate cu art.47 al
prezentului proiect”.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus
eliminarea

alin.(4)

deoarece

textul

se

regăseşte

în

cuprinsul

Capitolului III.
Dl.dep.dr.Ludovic

Abiţei

susţine

amendamentul

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei.
Supus

la

vot

amendamentul

dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim,

preşedintele comisiei este votat în unanimitate.
Art.9.
Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru a propus ca de la art.9
cuvântul “toate” să se elimine, deoarece se subînţelege că toate măsurile
privind promovarea sănătăţii mintale sunt active.
Este supus la vot şi adoptat în unanimitate.
Capitolul III
Pentru ca titlul capitolului să corespundă cuprinsului, doamna
dep.Constanţa Popa a propus înlocuirea cuvântului “educarea” cu
cuvântul “evaluarea” .
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Art.10.
Doamna dep.dr.Ana Florea a propus ca la art.10 alin.(1) cuvântul “
se efectuează” să se înlocuiască cu “se stabileşte” întrucât se referă la
diagnosticarea tulburărilor psihice.
Doamna dep.Constanţa Popa

nu este de acord cu propunerea

doamnei dep.dr.Ana Florea , deoarece cuvântul “ se efectuează” se referă
la procedura de evaluare a sănătăţii mintale.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

a propus

reformularea art.10 astfel: “ Evaluarea sănătăţii mintale se efectuează
prin examinare directă a persoanei în cauză numai de către medicul
psihiatru” ,cu precizarea că nu este necesar ca în propunerea legislativă să
se prevadă că această evaluare se face în conformitate cu principiile etice
prevăzute în Legea nr.74/1995.
Acest amendament este adoptat în unanimitate.
Asupra alin.(2) nu s-au făcut amendamente.
Art.11.
Asupra art.11 nu s-au făcut amendamente.
Art.12.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus ca
alin.(1) să se elimine, deoarece textul se regăseşte în cuprinsul alin.(2) al
aceluiaşi articol.
Dl.dep.dr.Ludovic

Abiţei

susţine

amendamentul

dl.dep.prof.

dr.Mircea Ifrim.
Şi acest amendament a fost adoptat în unanimitate.
Art.13.
Dl.dep.dr.Ion Luchian a propus ca la alin.(2) ,în finalul textului, să
se adauge sintagma “ şi handicap.Aceste cazuri vor fi precizate prin
normele de aplicare a legii”, care trebuie să cuprindă obligativitatea
evaluării capacităţii psihice pentru unele categorii profesionale.
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Doamna dep.dr.Ana Florea a propus ca, în textul de bază, sintagma
“incapacitate şi invaliditate” să se înlocuiască cu “incapacitate,
invaliditate şi handicap psihic”, pentru a se sublinia tipul de handicap.
Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus ca la finalul textului de bază să
se adauge sintagma “…handicap. Situaţiile speciale vor fi precizate”.
Dl.dep.dr.Ion Luchian propune înlocuirea sintagmei “Aceste cazuri
vor fi precizate…” şi înlocuirea cu “Aceste cazuri ce vor fi precizate…”
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus ca în
finalul textului de la art.13 alin.(1) să se introducă sintagma “De
asemenea evaluarea capacităţii psihice se efectuează pentru unele
profesiuni, care necesită acest fapt, aceste categorii urmând a se stabili
prin norme.” Motivarea constă în faptul că, în norme se prevede
obligatoriu evaluarea capacităţii psihice pentru persoanele care necesită
integralitate psihică, deoarece persoanele bolnave psihic, cu un
comportament inadecvat manifestat periodic, pot deveni un pericol
public.
Comisia

a

adoptat

în

unanimitate

amendamentul

dlui.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei.
Art.14.
Doamna dep.dr.Ana Florea a propus ca la art.14 alin.(1) să se
elimine sintagma “trebuie să” deoarece nu este necesară şi totodată pentru
o exprimare corectă.
Acest amendament este respins acceptat, în unanimitate.
Art.15.
Dl.dep.Ion Burnei a propus ca la art.15 alin.(3) sintagma “proiect
terapeutic “ să se înlocuiască cu sintagma “program terapeutic” deoarece
nu este uzitat termenul medical de proiect terapeutic.
Doamna dep.dr.Ana Florea a propus înlocuirea sintagmei “proiect
terapeutic” cu sintagma “plan terapeutic”.
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Supus la vot este adoptat amendamentul dl.dep.Ion Burnei.
Art.16, art.17.
La art.16 şi art.17 nu s-au formulat amendamente.
Art.18.
Dl.dep.dr.Dragoş Liviu a propus eliminarea art.18 care prevede că
efectuarea unei noi evaluări a stării de sănătate mintală se face de fiecare
dată când este necesar. Domnia sa consideră că o asemenea precizare nu
este necesară, întrucât modul cum se face evaluarea este prevăzut la art.11
din prezenta propunere legislativă.
Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus un nou text ca art.18 :”Evaluarea
sănătăţii mintale se va efectua obligatoriu personalului angajat pe funcţie
de conducere din sistemul bugetar şi administraţia publică locală,
personalului didactic, cadrelor militare, conducătorilor auto sau altor
persoane a căror activitate are impact public, conform metodologiei
elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.”
Doamna dep.dr.Ana Florea nu este de acord cu această propunere
întrucât contravine drepturilor omului.
Dl.dep.dr.Dragoş Liviu arată că în Anexa la Rezoluţia ONU
nr.46/119 din 27 decembrie 1991 se prevede că trebuie asigurat respectul
demnităţii umane, consimţământul liber al persoanei de evaluat şi
confidenţialitatea datelor obţinute.
Dl.dep.dr.Ion Luchian este de acord cu amendamentul propus de
dl.dep.dr.Ludovic Abiţei.
Dl.dep.Petre Naidin consideră că nu este necesară o asemenea
precizare. Este pentru eliminarea acestui amendament, deoarece în
Directivele Europene se prevede că decizia de boală mintală nu trebuie să
se bazeze pe considerente de situaţie socială, religioase, rasiale etc.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că
principiile propunerii dl.dep.dr.Ludovic Abiţei se regăsesc în art.13
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alin.(1), în amendamentul adoptat de comisie. Domnia sa arată că în
Anexa la Rezoluţia ONU nr.46/119 din 17 decembrie 1991 se prevede că,
un individ sau o autoritate nu poate clasa o persoană ca suferindă de o
boală mintală. În acelaşi timp, nici o autoritate nu are voie să indice sub
altă formă că această persoană suferă de o asemenea boală, decât dacă
aceasta se face în scopuri direct legate de boala mintală şi de consecinţele
ei.
Respectând prevederile Rezoluţiei ONU dl.dep.prof.dr.Mircea
Ifrim, preşedintele comisiei arată că nu se poate nominaliza în lege
categorii profesionale pentru care evaluarea capacităţii psihiatrice să fie
obligatorii. Ministerul Sănătăţii şi Familiei prin normele de aplicare a
legii, respectând prevederile art.13 alin.(1) poate încheia convenţii pentru
evaluarea capacităţii psihiatrice cu persoanele juridice care solicită acest
lucru.
Supus la vot amendamentul este respins.
Capitolul IV
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus ca titlul
capitolului să se reformuleze astfel: “Sistemul de asistenţă medicală şi
îngrijiri în sănătatea mintală” pentru a corespunde cu conţinutul acestuia.
Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate.
Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei a propus ca titlul secţiunii I să se
reformuleze astfel “Cadrul de acordare a asistenţei medicale şi îngrijiri în
sănătatea mintală” deoarece reflectă conţinutul secţiunii I.
Dl.dep.dr.Dragoş Liviu consideră că titlul secţiunii I : “Unităţi de
sănătate mintală” este corect, deoarece în art.22 sunt prevăzute aceste
structuri specializate.
Supus la vot amendamentul dl.dep.dr.Ludovic Abiţei este respins.
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Art.19.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus ca la
art.19 alin.(1) şi alin.(2), art.20 şi art.21 la începutul textelor, înainte de
sintagma “îngrijiri de sănătate” să se introducă sintagma “asistenţa
medicală şi îngrijirile de sănătate mintală” întrucât asistenţa medicală
cuprinde şi procedurile de evaluare, diagnostic şi prevenţia tulburărilor
psihice.
Comisia a adoptat în unanimitate acest amendament.
Art.21.
Dl.dep.Gheorghe Popescu a propus ca la alin.(1) lit.b) după
sintagma “limitele competenţei” să se introducă “conform metodologiei
elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei”.
Doamna dep.dr.Ana Florea nu este de acord cu acest amendament,
deoarece medicul prin profesia sa îşi cunoaşte competenţele.
Dl.dep.dr.Dragoş

Liviu este

pentru

amendamentul

propus,

deoarece Ministerul Sănătăţii şi Familiei care răspunde de politica
sănătăţii a elaborat o metodologie privind îngrijirea ambulatorie a
tulburărilor psihice minore şi a intervenţiei terapeutice de urgenţă.
Supus la vot amendamentul este adoptat.
La art.21 alin.(3) dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei
a propus ca la finalul textului să se adauge sintagma “cu prevederile
legale în vigoare” deoarece asistenţa medicală şi îngrijirile de sănătate
mintală prestate trebuie să corespundă calitativ cu prevederile legale în
vigoare, care sunt prevăzute în Legea nr.145/1997 a asigurărilor sociale
de sănătate.
Acest amendament este acceptat în unanimitate.
Art.22.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus
reformularea preambulului astfel: Serviciile specializate de sănătate
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mintală se realizează prin următoarele structuri. În continuare, domnia sa
a propus ca la lit.a) sintagma “ centrul de sănătate mintală” să se
înlocuiască cu “laboratorul de sănătate mintală” pentru că acest termen
este consacrat în medicină.
Dl.dep.dr.Ion Luchian a propus ca lit.c) ,care prevede că serviciile
specializate de sănătate mintală se realizează şi prin alte centre
terapeutice specializate, să se elimine, deoarece sunt menţionate toate
structurile specializate în acest domeniu.
Aceste amendament este votat în unanimitate.
Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru a propus ca lit.g) să se
reformuleze astfel”staţionarul de zi” deoarece termenul de “spital de zi
sau de noapte” nu este consacrat în medicină.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus ca la
art.22 să se introducă o literă nouă, ca lit.l) cu următorul cuprins”centrul
de consultanţă privind violenţa în familie”. În prezent, în România,
funcţionează o asemenea structură medicală specializată.
Ambele amendamente sunt votate în unanimitate.
Art.23.
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus
reformularea art.23 astfel : “Sistemului de asistenţă medicală şi îngrijire
mintală aparţin şi furnizorii de servicii complementare îngrjirii
psihiatrice” . Această completare a textului este necesară pentru corelare
cu articolele 19 – 22.
Dezbaterile pe fond asupra propunerii legislative privind sănătatea
mintală s-au oprit la art.24.
PREŞEDINTE,
ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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