PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 30 mai 2007
Nr.29/391

RAPORT
asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.213 din 27 mai 2004
privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Colegiului Psihologilor din România
(Pl. x. 898/2006)
1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr.Pl.x.898/
22 noiembrie 2006, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, propunerea
legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu
drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România (Pl. x. 898/2006).
La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi,
Comisia pentru sănătate şi familie, avizul Consiliului Legislativ, precum şi Punctul de vedere al Guvernului.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 213/2004 privind exercitarea
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România,
având ca scop principal, limitarea rolului acestei asociaţii profesionale nonguvernamentale, la unul de coordonare, informare şi de
stabilire de strategii, îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite şi o eventuală micşorare a tarifelor, sub presiunea concurenţei,
precum şi alinierea profesiei la standardele Uniunii Europene.

2. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată.
3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei. La dezbaterea propunerii
legislative au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat:
doamna Gabriela Pasztor - secretar de stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, domnul Dumitru Matei – secretar de
stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; domnul prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan – preşedintele Colegiului
Psihologilor din România, domnul conf. univ. dr. Mihai Aniţei – şeful Catedrei de Psihologie, Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Bucureşti, domnul Ştefan Iulian Laurenţiu – consilier juridic.
4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională.
5. Senatul a respins această propunere legislativă în şedinţa din 14 noiembrie 2006.
În urma dezbaterii, în şedinţele din 13 decembrie 2006, 7 februarie, 20 martie şi 29 mai 2007, Comisia, cu 16 voturi pentru
respingere şi o abţinere, propune Plenului respingerea propunerii legislative, din următoarele motive:
- propunerea legislativă prevede crearea mai multor structuri de tipul „colegii ale psihologilor”, diluând coerenţa şi
rigurozitatea reglementărilor profesiei de psiholog cu liberă practică;
- posibilitatea dobândirii dreptului de liberă practică pe baza unor reguli diferite de la asociaţie la asociaţie ar conduce la
discriminări între membrii aceleiaşi profesii;
- există o neconcordanţă evidentă între obiectivele expunerii de motive şi textul propunerii legislative.
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