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BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile speciale de 

sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul 

autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate trimisă Comisiei pentru 

sănătate şi familie spre dezbatere,  în fond, cu adresa nr. Plx 636/2013  din 

16 decembrie 2013. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Rodica Nassar 
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R A P O R T   
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.151/2010 privind serviciile speciale de sănătate, educaţie şi sociale 
adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de 

sănătate mintală asociate 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere în fond,  
cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.151/2010 privind serviciile speciale de sănătate, educaţie şi sociale 
adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de 
sănătate mintală asociate , trimisă cu adresa nr. Plx 636/2013 din 16 
decembrie 2013. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 

inţiativa legislativă , în şedinţa din 10 decembrie 2013. 
 
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.601 din 

20.06.2013) 
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi ( nr.Plx 636 din 18.02.2014)  
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- avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi ( nr.37/120 dn 4.02.2014) 

- avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale ( nr.Plx 636 din 4.02.2014) 

- punctul de vedere negativ al Guvernului ( nr.1418 din 
6.08.2013) 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile speciale de sănătate, 
educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi 
cu tulburări de sănătate mintală asociate, prin introducerea unor precizări 
referitoare la serviciile de sănătate, educaţie şi sociale specializate care să 
cuprindă toată gama de terapii destinate nu doar copiilor de vârstă 
precoce, ci şi celorlalte categorii de persoane care suferă de tulburări din 
spectrul autist şi care au nevoie de asistenţă specializată, pentru a elimina 
orice discriminare şi a le acorda şanse egale la viaţă şi la integrare socio-
profesională. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa 
din 27 mai 2014. La lucrările comisiei au fost prezenţi  16 deputaţi din 
totalul de 18 membri. 

 
   La dezbaterile comisiei a participat, în conformitate cu 

prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei  Deputaţilor, dl. Răzvan 
Vulcănescu - secretar de stat în Ministerul Sănătăţii. 

 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  

hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile 
speciale de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate 
din următoarele considerente: 

• introducerea unor astfel de prevederi care să stabilească 
necesitatea unui spectru mai larg de servicii specializate integrate de 
sănătate de care să beneficieze toate categoriile de persoane cu astfel de 
deficienţe determină influenţe asupra bugetului general consolidat 

• terapia comportamentală este singura metodă terapeutică 
utilizată în tratamentul copiilor cu tulburare de spectru autist ale cărei 
rezultate sunt verificate ştiinţific 
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• serviciile specializate integrate şi furnizorii specializaţi vor fi 
precizaţi în normele de aplicare a legii, iar detalirea unor astfel de aspecte 
în corpul legii cadru ar încălca normele de tehnică legislativă. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare .  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

              PREŞEDINTE,                                          SECRETAR, 
 

              Rodica Nassar                                            Florin Buicu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gheorghe Marinescu – şef birou 
Întocmit,  
Cristina Bologan – consilier  parlamentar 
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