
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru sănătate  şi familie                    Nr. 28 / 271/ 25 octombrie 2012                     
 
 
 
 

BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 
 

 
Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de 

sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist 

şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, adoptat de către Senat în şedinţa din 

21 mai 2012, în calitate de primă Cameră sesizată şi trimis Comisiei pentru sănătate 

şi familie, pentru examinare, în fond, cu adresa nr.PL-x 213 din 29 mai 2012, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
Rodica NASSAR 
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru sănătate  şi familie                                                                      Nr. 28/ 271/25 octombrie 2012 

 
 
 
 
 

R A P O R T  
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile 

specialitate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi 

cu tulburări de sănătate mintală asociate (PLx213/2012) 

 

 

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

sănătate şi familie a fost sesizată,  prin adresa nr.PL-x 213 din 29 mai 2012, cu dezbaterea, în fond  a proiectului 

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specialitate integrate de 



sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate 

mintală asociate. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 21 mai 2012. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 2, din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională.  

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

-  avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1339/16.12.2011; 

-  avizul  favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.PL-x 213/18.06.2012; 

-  avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi nr.37/217/25.06.2012; 

- punctul de vedere favorabil al Ministerului Sănătăţii nr.53670/23.10.2012. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.151/2010 privind serviciile 

specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu 

tulburări de sănătate mintală asociate, în vederea urgentării încheierii de protocoale de colaborare între Ministerul 

Sănătăţii şi instituţiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ale Ministerului Muncii, Familiei 
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şi Protecţiei Sociale, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate promovarea 

sănătăţii mintale. 

              
   În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  
 
   La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie  din data de 23 octombrie  2012,  au participat 13 

deputaţi din totalul de 16 membri.   

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

domnul Răzvan Vulcănescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii.       

          Raportul comisiei  a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
  Având în vedere cele prezentate mai sus, Comisia pentru sănătate şi familie propune plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind 

serviciile specialitate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul 

autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate (PLx 213/2012), cu amendamentele prezentate în anexă. 
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ANEXA 
I. AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. 
crt. 

Legea nr.151/2010 privind 
serviciile specializate integrate 
de sănătate, educaţie şi sociale 

adresate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist şi 

cu tulburări de sănătate 
mintală asociate 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

 
1. 

  
Titlul Legii 
Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.151/2010 
privind serviciile specializate 
integrate de sănătate, educaţie şi 
sociale adresate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist şi cu 
tulburări de sănătate mintală 
asociate 
 

 
Titlul Legii 
Lege pentru modificarea Legii 
nr.151/2010 privind serviciile 
specializate integrate de 
sănătate, educaţie şi sociale 
adresate persoanelor cu tulburări 
din spectrul autist şi cu tulburări 
de sănătate mintală asociate 
 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

 
2. 

  
Articol unic. – Legea 
nr.151/2010 privind serviciile 
specializate integrate de 
sănătate, educaţie şi sociale 
adresate persoanelor cu 

 
Art.I.- Legea nr.151/2010 
privind serviciile specializate 
integrate de sănătate, educaţie şi 
sociale adresate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist şi cu 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Legea nr.151/2010 privind 
serviciile specializate integrate 
de sănătate, educaţie şi sociale 

adresate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist şi 

cu tulburări de sănătate 
mintală asociate 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

tulburări din spectrul autist şi cu 
tulburări de sănătate mintală 
asociate, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.483 din 14 iulie 2010, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 

tulburări de sănătate mintală 
asociate, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.483 din 14 iulie 2010, se 
modifică după cum urmează: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. 

 
 
 
 
„(2) Toate persoanele 
diagnosticate cu tulburări din 
spectrul autist şi cu tulburări de 
sănătate mintală asociate au 
acces liber la serviciile 
specializate integrate de 

 
1. La articolul 4, alineatul (2) 
va avea următorul cuprins: 
 
„(2) Toate persoanele 
diagnosticate cu tulburări din 
spectrul autist şi cu tulburări de 
sănătate mintală asociate au 
acces liber la serviciile 
specializate integrate de 

 
1. La articolul 4, alineatul (2) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Toate persoanele 
diagnosticate cu tulburări din 
spectrul autist şi cu tulburări de 
sănătate mintală asociate au 
acces liber la serviciile 
specializate integrate de 

 
 
 
 
Pentru o 
exprimare 
corectă.  
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Nr. 
crt. 

Legea nr.151/2010 privind 
serviciile specializate integrate 
de sănătate, educaţie şi sociale 

adresate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist şi 

cu tulburări de sănătate 
mintală asociate 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

sănătate, educaţie şi sociale 
prevăzute la art.2. 

sănătate, educaţie şi sociale 
prevăzute la art.2. Accesul la 
educaţie are la bază dreptul la 
învăţământ inclusiv.” 
 
 
 
 

sănătate, educaţie şi sociale 
prevăzute la art.2. Accesul la 
educaţie include şi dreptul la 
învăţământ.” 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie 

 
 
 
 
 

 
4. 

 

 

 
„Art.5.- (1) Depistarea activă 
precoce şi serviciile specializate 
integrate de sănătate, educaţie şi 
sociale pentru persoanele cu 
tulburări din spectrul autist şi cu 
tulburări mintale asociate, oferite 
de profesionişti cu competenţă 
stabilită de Colegiul Medicilor 

 
2. La articolul 5, alineatele (2) 
şi (3) vor avea următorul 
cuprins: 
___ 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Articolul 5 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art.5.- (1) Serviciile 
specializate integrate de 
sănătate, educaţie şi sociale 
pentru persoanele cu tulburări 
din spectrul autist şi cu tulburări 
de sănătate mintală asociate, 
sunt acordate de profesionişti 
cu competenţă stabilită de 

 
 
 
 
Pentru stabilirea, 
cu claritate, a 
modului de 
acordare a 
serviciilor 
specializate 
integrate de 
sănătate, educaţie 
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Nr. 
crt. 

Legea nr.151/2010 privind 
serviciile specializate integrate 
de sănătate, educaţie şi sociale 

adresate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist şi 

cu tulburări de sănătate 
mintală asociate 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

din România sau de Colegiul  
Psihologilor din România, sunt 
prevăzute în programul 
naţional de sănătate mintală. 
 
(2) Ministerul Sănătăţii, Casa 
Naţională de Asigurări de 
Sănătate, Colegiul Medicilor din 
România şi Colegiul 
Psihologilor din România 
stabilesc, de comun acord, 
practicile şi procedurile prin care 
sunt furnizate serviciile privind 
depistarea activă precoce şi 
serviciile specializate integrate 
de sănătate, educaţie şi sociale 
din cadrul programului naţional 
de sănătate mintală. 
 
 

 
 
 
 
 
„(2) Ministerul Sănătăţii, 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului şi 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei sociale stabilesc, de 
comun acord, practicile şi 
procedurile prin care sunt 
furnizate serviciile privind 
depistarea activă precoce şi 
serviciile specializate integrate 
de sănătate, educaţie şi sociale 
din cadrul programului naţional 
de sănătate mintală. 
 
 

Colegiul Medicilor din România 
sau de Colegiul Psihologilor din 
România. 
 
 
(2) Serviciile specializate 
pentru tulburările din spectrul 
autist, precum şi intervenţiile 
specializate vor fi prevăzute în 
Contractul-cadru privind 
condiţiile acordării asistenţei 
medicale în cadrul sistemului 
de asigurări sociale de sănătate 
şi în normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi. 
 
 
 
 
 

şi sociale pentru  
persoanele cu 
tulburări din 
spectrul autist şi 
cu tulburări de 
sănătate mintală 
asociate. 
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Nr. 
crt. 

Legea nr.151/2010 privind 
serviciile specializate integrate 
de sănătate, educaţie şi sociale 

adresate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist şi 

cu tulburări de sănătate 
mintală asociate 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

(3) Ministerul Sănătăţii, Colegiul 
Medicilor din România şi 
Colegiul Psihologilor din 
România elaborează standardele 
pentru serviciile specializate 
integrate de sănătate, educaţie şi 
sociale în tratamentul 
tulburărilor din spectrul autist şi 
al tulburărilor mintale asociate, 
care vor fi cuprinse în normele 
metodologice de aplicare a 
prezentei legi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Ministerul Sănătăţii, în 
parteneriat cu Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului şi 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale elaborează 
standardele pentru serviciile 
specializate integrate de 
sănătate, educaţie şi sociale în 
tratamentul tulburărilor din 
spectrul autist şi al tulburărilor 
mintale asociate, care vor 
cuprinse în normele 
metodologice de aplicare a 
prezentei legi.” 
 
 
 
 
 

(3) Finanţarea serviciilor de 
sănătate acordate persoanelor 
cu tulburări din spectrul autist 
şi cu tulburări de sănătate 
mintală asociate se asigură din 
bugetul Ministerului Sănătăţii 
sau din Fondul naţional unic al 
asigurărilor sociale de 
sănătate, după caz, în 
condiţiile prevăzute prin 
normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi. 
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Nr. 
crt. 

Legea nr.151/2010 privind 
serviciile specializate integrate 
de sănătate, educaţie şi sociale 

adresate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist şi 

cu tulburări de sănătate 
mintală asociate 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Ministerul Sănătăţii, Casa 
Naţională de Asigurări de 
Sănătate, Colegiul Medicilor 
din România, Colegiul 
Psihologilor din România, 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale şi Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
stabilesc de comun acord, 
practicile şi procedurile prin 
care sunt furnizate serviciile 
privind depistarea activă 
precoce şi serviciile 
specializate integrate de 
sănătate, educaţie precum şi pe 
cele sociale. 
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Nr. 
crt. 

Legea nr.151/2010 privind 
serviciile specializate integrate 
de sănătate, educaţie şi sociale 

adresate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist şi 

cu tulburări de sănătate 
mintală asociate 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

___ ___ (5) Ministerul Sănătăţii 
elaborează, cu consultarea 
Colegiului Medicilor din 
România şi Colegiul 
Psihologilor din România, 
standardele pentru serviciile 
specializate de sănătate 
acordate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist şi 
cu tulburări de sănătate 
mintală asociate, care vor fi 
cuprinse în normele 
metodologice de aplicare a 
prezentei legi. 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie şi Ministerul Sănătăţii. 
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Nr. 
crt. 

Legea nr.151/2010 privind 
serviciile specializate integrate 
de sănătate, educaţie şi sociale 

adresate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist şi 

cu tulburări de sănătate 
mintală asociate 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

5.  
 
 
„Art.6.- Ministerul Sănătăţii, în 
parteneriat cu instituţiile 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului şi ale Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale, precum şi cu 
organizaţiile neguvernamentale 
care au ca obiect de activitate 
promovarea sănătăţii mintale, 
elaborează protocoale de 
colaborare în vederea dezvoltării 
unui sistem de servicii 
specializate integrate de 
sănătate, educaţie şi sociale 
pentru persoanele cu tulburări 
din spectrul autist şi cu tulburări 

3. Articolul 6 va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.6.- Ministerul Sănătăţii, în 
parteneriat cu instituţiile 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului şi ale Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale, precum şi cu 
organizaţiile neguvernamentale 
din domeniul serviciilor sociale 
sau drepturilor persoanelor în 
dificultate elaborează 
protocoale de colaborare în 
vederea dezvoltării unui sistem 
de servicii specializate integrate 
de sănătate, educaţie şi sociale 
pentru persoanele cu tulburări 
din spectrul autist şi cu tulburări 

3. Articolul 6 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art.6.- Serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului 
Sănătăţii, Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale şi 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, pot încheia cu 
organizaţiile neguvernamentale, 
care au ca obiect de activitate 
promovarea sănătăţii mintale, 
protocoale de colaborare în 
vederea dezvoltării unui sistem 
de servicii specializate integrate 
de sănătate, educaţie şi sociale 
pentru persoanele cu tulburări 
din spectrul autist şi cu tulburări 
mintale asociate.” 

 
 
 
Pentru o 
exprimare 
corectă. 
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Nr. 
crt. 

Legea nr.151/2010 privind 
serviciile specializate integrate 
de sănătate, educaţie şi sociale 

adresate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist şi 

cu tulburări de sănătate 
mintală asociate 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

mintale asociate.” 
 

mintale asociate.” 
 

Autori:Comisia pentru sănătate 
şi familie şi Ministerul Sănătăţii 
 

6.  

„Art.9.- În termen de 90 de zile 
de la data publicării prezentei 
legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Ministerul 
Sănătăţii şi Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate, cu 
consultarea Colegiului Medicilor 
din România şi a Colegiului 
Psihologilor din România, 
elaborează normele 
metodologice de aplicare a 
prezentei legi, care se aprobă 
prin ordin comun al ministrului 
sănătăţii şi al preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de 

___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Articolul 9 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.9.- Normele metodologice 
de aplicare a prezentei legi, se 
elaborează de către  Ministerul 
Sănătăţii, Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale şi 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, şi se aprobă prin 
ordin comun al ministrului 
sănătăţii, ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi 
sportului şi ministrului muncii, 
familiei şi protecţiei sociale.” 
 
Autori:Comisia pentru sănătate 

 
 
Pentru stabilirea, 
cu claritate, a 
instituţiilor 
responsabile cu 
elaborarea şi 
aprobarea 
normelor 
metodologice de 
aplicare a 
prezentei legi. 
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Nr. 
crt. 

Legea nr.151/2010 privind 
serviciile specializate integrate 
de sănătate, educaţie şi sociale 

adresate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist şi 

cu tulburări de sănătate 
mintală asociate 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

Sănătate.  şi familie şi Ministerul Sănătăţii  

7.  
 
 
___ 

4. După articolul 9, se  
introduce un nou articol, 
art.91 cu următorul cuprins: 
„Art.91.- Normele 
metodologice  de aplicare a 
prezentei legi se elaborează în 
colaborare cu Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, 
precum şi cu Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale.” 

Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problematica a 
fost soluţionată 
prin reformularea 
art.9 din lege. 
 

8. ___ ___ Art.II.- Normele metodologice 
de aplicare ale Legii 
nr.151/2010 privind serviciile 
specializate integrate de 
sănătate, educaţie şi sociale 

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Legea nr.151/2010 privind 
serviciile specializate integrate 
de sănătate, educaţie şi sociale 

adresate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist şi 

cu tulburări de sănătate 
mintală asociate 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

adresate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist şi 
cu tulburări de sănătate 
mintală asociate prevăzute la 
art.9 din Legea nr.151/2010 
astfel cum a fost modificată 
prin prezenta lege, se aprobă 
în termen de 90 de zile de la 
data publicării prezentei legi 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

În urma dezbaterilor nu au fost înregistrate amendamente respinse. 
 
 
 
                   PREŞEDINTE,                                                                                         SECRETAR, 
                  Rodica NASSAR                                                                                        Ion BURNEI 
 
             
 
                 Şef birou – Gheorghe Marinescu                                                                                                                                      Întocmit,  
                                                                                                                                                                                                Consilier – Livia Spînu 
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