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Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 213/2004 privind exercitarea 
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Colegiului Psihologilor din România 
 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, trimis cu adresa nr. PL-x 
528 din 28 octombrie 2019, înregistrat cu nr.4c-13/932 din 29 octombrie 2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 21 
octombrie 2019, în condiţiile arrticolului 75, alineatul (2), teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) şi (3) din 
Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.213/2004 privind exercitarea 
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor 
din România, cu modificările ulterioare. Intervenţiile legislative preconizate schimbă concepţia juridică iniţială de 
organizare a exercitării profesiei de psiholog, fiind multiple şi de substanţă. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 17 decembrie 2019. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, avizul nefavorabil 
al Consiliului Economic şi Social, transmis prin adresa cu nr.3887 din 24 iulie 2019 şi avizul favorabil cu 
observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.671 din 1 august 2019. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de 
către Biroul permanent. 

Vă transmitem, ataşat, propunerile de amendamente transmise Comisiei juridice de Colegiul Psihologilor 
din România - Filiala Buzău, prin adresa cu nr.137/26.11.2019, înregistrată cu nr.4c-13/985/26.11.2019. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare.  
 
 
                                     PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 
                                    Nicuşor HALICI                                          Aida-Cristina CĂRUCERU 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,       
Rodica Penescu                                                                                 
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