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R A P O R T 

asupra propunerii legislative privind  controlul psihologic şi 
psihiatric asupra candidaţilor la funcţiile de demnitari 

publici 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă privind 
controlul psihologic şi psihiatric asupra candidaţilor la funcţiile de 
demnitari publici, trimisă cu adresa nr.251 din 24 iunie 2002, înregistrată 
sub nr.31/648 din 24 iunie 2002. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.848 din 24 iunie 2002, a 
avizat negativ, cu observaţii şi propunerii, iniţiativa legislativă. 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic, cu avizul nr.26/723 din 5 iunie 2002, a avizat 
favorabil propunerea legislativă. 
  Cu avizul nr.25/325 din 5 iunie 2002, Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, a avizat 
favorabil propunerea legislativă. 
  Guvernul României, cu adresa nr. 706/MRP din 18.02.2003, 
a transmis punctul său de vedere, în care s-au prezentat  observaţii  şi  
propunerii, precizând că nu susţine adoptarea propunerii legislative. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  
instituirea unui control psihologic şi psihiatric pentru candidaţii la 
funcţiile de demnitate publică în scopul prevenirii şi tratării tulburărilor 
psihice şi de comportament, care pot influenţa în mod negativ exercitarea 
mandatului acestora  
  În conformitate cu prevederile art.60 din regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Comisia a examinat propunerea legislativă, mai sus 
menţionată, în şedinţa din 24 aprilie 2003. La  şedinţa comisiei a 
participat din partea Ministerului Sănătăţii şi Familiei domnul director 
Ştefan Barta. 
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  Cu ocazia dezbaterii propunerii legislative, membrii comisiei 
au constatat că prevederile acesteia aduc atingere drepturilor 
constituţionale, prevăzute de art.26 referitor la viaţa intimă, familială şi  
privată, obligând candidatul sau familia  acestuia să prezinte rezultatul 
controlului psihologic şi psihiatric organismelor de conducere ale 
partidelor politice care  l-au propus pe respectivul candidat, făcându-se, 
astfel, publice  aspecte de ordin personal ale celui care ar putea sau nu, să 
deţină  în viitor o funcţie de  demnitate publică. 
  S-a reţinut, de asemenea,  că potrivit dispoziţiilor Legii nr. 
667/2001 pentru  protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera  circulaţie a acestor date, rezultatele referitoare 
la starea de sănătate pot fi prezentate  numai de persoana vizată, familiei 
candidatului ne putându-i-se impune o asemenea obligaţie. 
  Totodată, s-a constatat că propunerea legislativă adaugă, pe 
de o parte la  Constituţie, iar pe de altă parte  se îndepărtează de 
prevederile  constituţionale ale art.34 şi 35 referitoare la dreptul de vot şi, 
respectiv,  la dreptul de a fi ales. 
  În actuala redactare, propunerea legislativă  apare ca 
incompletă şi lipsită de  finalitate, întrucât, iniţiatorul nu are în vedere 
ipoteza bolilor psihice incurabile sau de lungă durată iar rezultatele 
controlului au un caracter informal şi  consultativ, fără a se interzice 
persoanei să candideze în situaţia constatării  unor astfel de  afecţiuni. 
  Ca atare, apare, evident că, în aceste condiţii propunerea  
legislativă ar crea o  neconcordanţă între Legea nr.70/1991 şi Legea 
nr.215/2001 ambele fiind legi organice. 
  Ca urmare a punctelor de vedere exprimate de membrii 
comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de voturi ( 2 voturi împotrivă), să se 
propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea iniţiativei legislative 
privind controlul psihologic şi psihiatric asupra candidaţilor la 
funcţiile de demnitari publici. 
  Din numărul total de 25 membri ai Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, la şedinţă au participat 23 de deputaţi. 
  Prin obiectul său, propunerea legislativă, ce vizează 
modificarea unei legi organice, face parte din categoria legilor ordinare. 
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