
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN
 

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 și a

anexei nr. 6 la normele de aplicare aprobate prin Ordinului ministrului sănătății nr. 488/2016

Văzând Referatul de aprobare nr.  a l Direcţ ie i generale
asistenţă medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului
Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 16, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006,
republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 7 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul

ORDIN:

Art. I  – Ordinul ministrului sănătăţii nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii
sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 4 mai 2016, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 18 din Normele de aplicare aprobate prin Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 488/2016 alineatul (1) litera a) se modifică și va avea următorul
cuprins:

„Art. 18 – (1)

a) domeniul sănătăţii mintale sau al drepturilor omului să se regăsească între
obiectivele din statutul organizaţiei”;

2. La articolul 18 alineatul (1) d i n Normele de aplicare aprobate prin Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 488/2016 litera b) se abrogă;

3. La articolul 18 din Normele de aplicare aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii
nr. 488/2016 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 18 – (2)

1

javascript:OpenDocumentView(141059,%202554718);


Organizaţia neguvernamentală care urmează să efectueze vizite de monitorizare în
cadrul serviciilor specializate de sănătate mintală trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii pentru obținerea autorizației prevăzută în anexa nr. 6 la prezentele norme de
aplicare:

a)să depună copii ale documentelor de înfiinţare a ONG din care să reiasă îndeplinirea
condițiilor prevăzute la alineatul (1):

b) să depună o declarație pe propria răspundere a președintelui/directorului ONG din
care să rezulte că persoanele pentru care se solicită accesul în cadrul serviciilor
specializate de sănătate mintală au fost instruite și vor manifesta o conduită profesională
ce respectă și promovează valorile și drepturilor persoanelor vulnerabile în beneficiul
cărora se efectuează monitorizările;

c) să depună copii ale actelor de identitate ale membrilor/reprezentanţilor/voluntarilor
ONG, pentru care se solicită accesul în cadrul serviciilor specializate de sănătate mintală
(certificate, pentru conformitate, de către conducerea ONG);

d) să depună un raport de activitate din care să reiasă că în ultimii 3 ani anteriori datei
depunerii cererii pentru obținerea autorizației prevăzută în anexa nr. 6 la prezentele
norme de aplicare, au desfășurat activități de monitorizare în cadrul serviciilor
specializate de sănătate mintală;  

4. Anexa nr. 6 la Normele de aplicare aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.
488/2016 se modifică și va avea următorul cuprins:

„MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE MINTALĂ ŞI LUPTĂ ANTIDROG

Văzând solicitarea Organizaţiei neguvernamentale ......................, înregistrată la
CNSMLA cu nr. ...........,

având în vedere prevederile art. 47 din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei
persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată,

în temeiul prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2009 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog,

directorul Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog emite următoarea
autorizaţie:

Se autorizează ................................ (Se va menţiona denumirea organizaţiei
neguvernamentale care a făcut solicitarea.)
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să efectueze vizite de monitorizare în toate unităţile de psihiatrie şi în centrele de
recuperare şi reabilitare timp de un an de la emiterea prezentei.

Prin unităţile de psihiatrie şi centrele de recuperare şi reabilitare se înțelege:

1. serviciile specializate prevăzute la art. 22, literele e), g), i), j) din Legea nr. 487 din 11
iulie 2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice –
republicată: 

a) spitale de pshiatrie,

b) secții de psihiatrie din spitale generale,

c) centre de recuperare şi reintegrare socială,

d) locuinţe protejate;

2. servicii de tip rezidențial pentru copii așa cum sunt definite la art. 123 din Legea nr.
272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,
republicată;

3. centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, așa cum sunt prevăzute la
art. 51 alin. (3) din Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

a) locuințe protejate,

b) centre pentru viață independentă,

c) centre de abilitare și reabilitare,

d) centre de îngrijire și asistență,

e) centre respiro/centre de criză,

4. spitale de psihiatrie și măsuri de siguranță;

Vizitele vor fi efectuate de unul sau mai mulți reprezentanți (inclusiv voluntari și
autoreprezentanți) ai ................................ (Se va menţiona denumirea organizaţiei
neguvernamentale care a făcut solicitarea) pe baza actului de identitate valabil. Pe
timpul vizitelor, reprezentanții vor avea posibilitatea de a purta discuții libere cu
pacienții/rezidenții/beneficiarii serviciilor specializate de sănătate mintală și vor avea
acces la dosarul individual al acestora și la orice informație de interes public, cu
respectarea legislației aplicabile, inclusiv cea privind prelucrarea datelor cu caracter
special.
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Pentru îndeplinirea obiectivelor vizitelor de monitorizare, organizațiile neguvernamentale
vor utiliza datele și informațiile obținute cu bună credință și corectitudine și vor asigura
cunoașterea de către reprezentanții săi a regulilor și obligațiilor specifice și respectarea
acestora în perioada vizitelor în cadrul serviciilor specializate de sănătate mintală.

Director CNSMLA,

...................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)”

Art. II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  

                                           MINISTRUL SĂNĂTĂȚII
VLAD VASILE VOICULESCU
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