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Minuta: 16 mai 2019 

 

Tema: proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 

1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale 

necesare pentru conducerea unui autovehicul 

 

Ca urmare a solicitării primite din partea Asociației Romana Anti SIDA – ARAS în 

vederea realizării unei dezbateri publice pe această temă, în data de 16.05.2019 a avut loc 

la sediul Ministerului Sănătăţii întâlnirea dintre reprezentanţii societăţii civile şi reprezentanţi 

ai Ministerului Sănătăţii. 

 

La această dezbatere au participat : 

 din partea Ministerului Sănătăţii: 

1. Cristian Vasile Grasu - secretar de stat, 

2. Costin Iliuță – director general adjunct, Direcția generală asistență medicală și 

sănătate publică, 

3. Daniel Verman – consilier, Direcția generală asistență medicală și sănătate publică, 

4. Mihaela Oancea – consilier, Serviciul avizare interministerială și pregătire ședințe de 

guvern. 

 

 din partea societății civile s-au înscris pentru participare : 

1. Liliana Velica - Asociatia Romana Anti SIDA  

2. Blejan Mihaela - ARAS – Asociatia Romana Anti SIDA  

3. Ioni Gavrizi - ARAS – Asociatia Romana Anti SIDA  

4. Mihail Grecu - Președinte, Asociația Națională a Surzilor din România  

5. Andreea Mihai - Asociația Națională a Surzilor din România  

6. Bogdan Anicescu - Interpret, Asociația Națională a Surzilor din România 

7. Paul Sorinel Pletea - Medic psihiatru 

precum și reprezentanți ai mass-media. 

 

Dezbaterea publică a fost deschisă de către domnul secretar de stat Cristian Vasile 

Grasu; pe lista pentru participare s-au înscris 7 persoane din care 3 persoane și-au 

manifestat interesul pentru a lua cuvântul.  
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Propunerile, pe scurt, au fost următoarele: 

 

Liana Velica: 

- Propunem eliminarea din formularele de fișe medicale și adeverințe medicale 

adresate instituțiilor nemedicale /  persoanelor fără pregătire medicală a rubricilor în 

care se solicită notarea unui diagnostic medical în condițiile în care scopul 

documentului este de a certifica dacă pacientul este APT / INAPT, cu condiții  

- Propunem înlocuirea fișei medicale cu un formular de raport medical sau adeverință 

medicală care atestă abilitatea, nu diagnosticele medicale 

 

Secretat de stat: 

- Această fișă medicală este între medicii din instituția medicală care eliberează un 

formular cu mențiunea APT / INAPT pentru poliție  

- Considerați acceptată această propunere și vor urma modificările în proiect 

 

Mihail Grecu: 

- Propunem eliminarea prevederii referitoare la obligarea dotării autovehiculului 

persoanei surde (fără auz, fără proteză auditivă) cu echipament de conversie a 

alertei sonore în alertă vizuală (semnal luminos intens pe bord care atrage atenția 

șoferului asupra unui eveniment în trafic sau a unui risc de coliziune 

- Propunem să rămână doar prevederea referitoare la obligarea dotării cu oglinzi mai 

mari  

- Ne dorim ca persoanele surde din România să beneficieze de aceleași condiții ca 

cele din UE 

- Problema este a surdo-muților, nu a hipoacuzicilor 

 

Daniel Verman: 

- Este rezonabilă eliminarea dotării cu echipament de conversie a alertei sonore în 

alertă vizuală 

 

Secretar de stat: 

- Dacă eliminăm dotarea cu echipament de conversie a alertei sonore în alertă vizuală 

sunteți de accord? 
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Mihail Grecu: 

- Da, este rezonabil și suntem de acord 

 

Paul Sorinel Pletea: 

- Nu există criterii pentru a cuantifica gravitatea tulburărilor mintale (ex: schizofrenia 

remisa sub tratament cu complianta buna, tulburările de personalitate, depresia 

majora cu episod ușor, tulburarea de stress post-traumatic, ADHD)  

- Propun elaborarea unor criterii pentru cuantificarea afecțiunilor psihiatrice 

 

Secretar de stat: 

- Ne vom adresa comisiilor de specialitate ale ministerului 

- vom analiza toate propunerile primite și vă mulțumim pentru participare. 


