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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Legii privind 

măsurile de siguranţă cu caracter medical şi statutul spitalelor de psihiatrie şi 

pentru măsuri de siguranţă, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a Deciziei 

Curții Constituționale nr. 639 din 23 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial 

României, Partea I, nr. 1020 din 3 noiembrie 2020, la Comisia pentru 

constituționalitate, Comisia pentru sănătate și familie și Comisia juridică, de disciplină 

și imunități, transmisă cu adresa PL-x 217/2020/2021. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria legilor 

ordinare.  

 

 

 

   

P R E Ş E D I N T E 

Ringo DĂMUREANU 

P R E Ş E D I N T E 

Nelu TĂTARU 

P R E Ş E D I N T E 

Mihai-Alexandru BADEA 
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 RAPORT COMUN 

 

asupra Legii privind măsurile de siguranţă cu caracter medical şi statutul spitalelor 

de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă 

 

 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificări și completări, Comisia pentru constituționalitate, Comisia pentru 

sănătate și familie și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, spre 

dezbatere în fond, cu Legea privind măsurile de siguranţă cu caracter medical şi 

statutul spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă, aflată în procedură de 

reexaminare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 639 din 23 septembrie 2020, 

publicată în Monitorul Oficial României, Partea I, nr. 1020 din 3 noiembrie 2020, trimisă 

cu adresa PLx 217/2020/2021. 

Legea a fost adoptată de Camera Deputaţilor în sedinţa din data de 10 iunie 

2020. În data de 15 iunie 2020 a fost trimisă la Presedintele României pentru promulgare.  

Guvernul României a formulat sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii 

trimisă la promulgare în data de 6 iulie 2020.  

Ca urmare a sesizării de neconstituționalitate, Curtea Constituțională a 

pronunțat Decizia nr.639 din 23 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.1020 din 3 noiembrie 2020, prin care admite obiecția de 
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neconstituționalitate formulată și constată că prevederile Legii sunt neconstituționale în 

ansamblul lor. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins Legea aflată în 

procedură de reexaminare în şedinţa din 3 februarie 2021. 

Guvernul prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 133 din data de 15 

februarie 2021 precizează că nu susține adoptarea acestei Legi, având în vedere că 

aceasta a fost constatată de către Curtea Constituțională ca fiind neconstituțională în 

ansamblul ei. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 

alin. (9) pct. 1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi 

completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, cu modificările şi completările ulterioare, membrii comisiilor au dezbătut 

Legea supusă reexaminării în ședințe separate. 

 

Curtea Constituțională, prin Decizia nr.639 din 23 septembrie 2020, a admis 

obiecția de neconstituționalitate și a constatat că Legea privind măsurile de siguranță cu 

caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță, este 

neconstituțională în ansamblul său. 

Prin decizia nr.639 din 23 septembrie 2020, Curtea Constituțională a constatat 

neconstituționalitatea în integralitate a Legii pentru următoarele considerente: 

- analizând criticile de neconstituționalitate intrinsecă, respectiv critica raportată 

la dispozițiile art.1 alin.(3) și (5) din Constituție, care vizează caracterul lacunar, imprecis, 

neclar, paralelismele legislative create de actul normativ, lipsa de  rigoare în alegerea 

soluțiilor legislative și incoerențele cu cadrul normativ deja în vigoare, în concluzie, 

nerespectarea normelor de tehnică legislativă și a jurisprudenței Curții Constituționale în 

această materie, Curtea a apreciat necesară precizarea cadrului normativ în vigoare în 

materia măsurilor de siguranță cu caracter medical și în materia spitalelor de psihiatrie și 

pentru măsuri de siguranță; (pct. 35) 

- deși titlul actului normativ adoptat este Legea privind măsurile de siguranță cu 

caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță și în 

cuprinsul legii există trimiteri la art.109 din Codul penal (a se vedea, de exemplu, art.3, 

art.6 sau art.16),  legea  nu reglementează nimic cu  privire la  măsura de  siguranță a 

obligării la  tratament medical; (pct.48) 

- prevederea expresă din cuprinsul art.3 lit.a) care stabilește semnificația 

expresiei „măsură de  siguranță cu  caracter medical”, respectiv” măsură de siguranță 

aplicată potrivit prevederilor art.109 și art.110 din Legea nr.286/2009 privind Codul 

penal, cu  modificările și completările ulterioare”, complinește omisiunea de reglementare 

a măsurii tratamentului medical obligatoriu, prevăzută de art.109 din Codul penal, 

sporind, totodată, gradul de confuzie și imprevizibilitate al legii, întrucât intră în 

contradicție vădită cu dispozițiile art.1 din același act normativ; (pct.49) 
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- Curtea a constatat că legiuitorul a ignorat Avizul nr.157 din 5 martie 2020 în 

care Consiliul Legislativ, avizând favorabil propunerea legislativă, a formulat nu mai 

puțin de 31 de obsevații și propuneri, prin care recomandă legiuitorului îmbunătățirea 

actului normativ sub aspectul respectării normelor de tehnică legislativă, precum și al  

clarității, fluenței și coerenței conținutului normativ al legii aflate în procedura de 

adoptare; (pct.61) 

- având în vedere,  pe lângă aceste argumente, și omisiunea legiuitorului de a 

reglementa în cadrul legii privind măsurile de siguranță cu caracter medical una dintre 

cele două măsuri prevăzute de legislația penală în vigoare, respectiv tratamentul medical 

obligatoriu, omisiune care afectează actul normativ în integralitatea lui, Curtea constată că 

Legea privind măsurile de siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie 

și pentru măsuri de siguranță este neconstituțională, în ansamblul ei. (pct.62) 

 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege, în şedinţa mixtă din 4 martie 2021.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  fost  prezenţi la şedinţă  

conform listei de  prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 

hotărât, cu unanimitate  de  voturi, să propună respingerea proiectului de Lege privind 

măsurile de  siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru 

măsuri de siguranță. 

 

Comisia pentru sănătate și familie a dezbătut Lege în ședința online din ziua 

de 16 martie 2021. 

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au fost prezenţi la şedinţă  conform 

listei de  prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate și familie au hotărât, cu 

unanimitate  de  voturi, respingerea Legii privind măsurile de  siguranță cu caracter 

medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță. 

 

Membrii Comisiei pentru constituționalitate au examinat legea aflată în 

procedură de reexaminare și documentele anexate, în ședința care s-a desfășurat în sistem 

mixt din data de 27 aprilie 2021.  

Din numărul total de 13 membri ai Comisiei pentru constituționalitate au 

participat la şedinţă 10 deputaţi. 

În această ședință, membrii Comisiei pentru constituționalitate au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea Legii privind măsurile de siguranţă cu caracter 

medical şi statutul spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă, aflată în 

procedură de reexaminare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 639 din 23 



  5 

septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial României, Partea I, nr. 1020 din 3 

noiembrie 2020.  

Membrii Comisiilor sesizate au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună 

plenului Camerei Deputaţilor respingerea Legii privind măsurile de siguranţă cu 

caracter medical şi statutul spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor 

ordinare.         

        

                        

 

 

 

 

 

 

   

P R E Ş E D I N T E 

Ringo DĂMUREANU 

P R E Ş E D I N T E 

Nelu TĂTARU 

 

P R E Ş E D I N T E 

Mihai-Alexandru BADEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S E C R E T A R 

Laurenţiu-Nicolae CAZAN 
 

 

 

 

 

 

 

S E C R E T A R 

Liviu-Ioan BALINT 
 

 

 

 

 

 

 

S E C R E T A R 

Cristian-Tudor BĂCANU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilieri parlamentari,     Consilier parlamentar,    Consilier parlamentar, 

Roxana David      Cristina Bologan     Florica Manole 

Silvia Olaru 

 


