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In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile ulterioare, prin adresa nr. L578 din 12.11.2019, Comisia pentru aparare, ordine 

publica si siguranta nafionala $i Comisia pentru sanatate publica au fost sesizate in vederea 

mtocmirii unui raport comun asupra Propunerii legislative privind modificarea si 

completarea articolului 57 din Legea nr.487 din 2002 a sdndta^ii mintale si a protec^iei 

persoanelor cu tulburari psihice, al carei ini]:iator este domnul Buicu Corneliu-Florin - deputat 

PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea 

articolului 57 din Legea nr.487 din 2002 a sanatatii mintale si a protecjiei persoanelor cu 

tulburari psihice, Tepublicata, intervenjia legislativa vizand, astfel, clarificarea modalitajii de 

cooperare dintre echipajele medicale de urgen^a §i cele ale Politiei, respectiv Jandarmeriei, cu 

ocazia transportului pacienj:ilor bolnavi psihic, care au un comportament agresiv si care pun m 

pericol atat propria via^a, cat §i viafa §i bunurile altor persoane.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa §i a avizat-o favorabil, cu 

observafii si propuneri.

Consiliul Economic si Social a analizat propunerea legislativa si a transmis un aviz 

negativ, cu o motivare.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de ^anse, culte $i minoritati a transmis 

aviz negativ.
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in conformitate cu prevederiie art. 63 din Regulamentul Senatului, republican cu 

modificarile ulterioare, la dezbaterea initiative! legislative au participat reprezentanti ai 

Ministerului Afacerilor Interne.

in cadrul sedintei din data de 10 decembrie 2019, membrii Comisiei pentru aparare, 
ordine publica si siguranfa nafionala cei ai Comisiei pentru sanatate publica au dezbatut 

propunerea iegislativa §i au hotarat, cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, sa adopte 

prezentul raport comun de respingere.
Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranfa nafionala si Comisia pentru 

sanatate publica supun spre dezbatere $i adoptare, Plenului Senatului, prezentul raport 

comun de respingere, impreuna cu propunerea Iegislativa.
Prin conjinutul sau normativ, propunerea Iegislativa face parte din categoria legllor 

ordinare §i urmeaza a fi supusa dezbaterii si adoptarii in conformitate cu prevederiie art.76 

alin.(23 din Legea fundamentals.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata §i ale art.92 

alin.(7] pct.1 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, Senatul este 

prima Camera sesizata.

Prejedinte,

Senator Tit-Liviu BRAILOIU

Pre^edinte, 

Senateir LA^bd^AtMar
Secret; Secretar,

Senator $tefan-Rai REA Senator Ovidiu-Florin ORTAN
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