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PROCES VERBAL  
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La lucrările comisiei din perioada 21 - 24.05.2007 sunt prezenţi 15 

deputaţi, fiind absent motivat un deputat. 

Lucrările sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei  care supune la vot ordinea de zi. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2007 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap  (PLx 388/2007) . 

2. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319 din 14 iulie 2006    

( Plx 239/2007) . 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 
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Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi care a fost aprobată în 

unanimitate. 

La primul punct din ordinea de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2007 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap  (PLx 388/2007), adoptat de Senat în şedinţa din 9 

mai 2007 , Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională şi cu care este 

sesizată în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei la 

baza prezentului act normativ stă necesitatea clarificării unor prevederi 

cuprinse în Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap pentru a preîntâmpina posibilitatea de interpretare 

multiplă şi pentru a se elimina arbitrariul în aplicarea drepturilor persoanelor 

cu handicap. Odată cu apariţia Legii nr.448/2006 a fost creat cadrul 

legislativ în vederea asigurării unui sistem real şi eficient de protecţie şi 

promovare a drepturilor persoanelor cu handicap. 

Sistemul de protecţie trebuie dezvoltat astfel încât să răspundă nevoilor 

reale ale persoanelor prin crearea serviciilor corespunzătoare la nivelul 

comunităţii, subliniază domnia sa . 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  solicită cuvântul şi precizează că, pentru a se 

crea unitate de tratament între potenţialii beneficiari ai drepturilor prevăzute 

de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea 

familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr.7/2007 cu modificările şi completările ulterioare, se impune 

modificarea şi completarea Legii cadru nr.448/2006. Fără modificările 

propuse, mai arată domnia sa, persoanele îndreptăţite nu vor putea beneficia 
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de drepturile cuprinse în lege, generând astfel situaţii generale de 

nemulţumire. 

În vederea soluţionării situaţiei, respectiv asigurarea acordării 

drepturilor persoanelor cu handicap este necesar a se adopta măsuri imediate 

pentru stabilirea cadrului normativ. Neadoptarea cadrului normativ necesar 

prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă va 

conduce la neacordarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu grave 

consecinţe sociale, conchide domnia sa . 

Se impune completarea, în regim de urgenţă, a prevederilor din Legea 

nr.448/2006 cu sintagma „gratuit”, intervine dl.dep.dr.Luchian Ion , în 

vederea creării cadrului legal necesar pentru persoanele cu handicap, astfel 

încât acestea să beneficieze de gratuitate la asistenţă medicală, medicamente 

cât şi dispozitive medicale, în deplină concordanţă cu legislaţia în vigoare, 

care prevede expres în acest domeniu existenţa în textul de lege a sintagmei 

„gratuit”. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  intervine şi arată că, având în vedere 

faptul că îngrijirea şi creşterea copilului cu handicap se realizează pe baza 

unui plan de recuperare care presupune un efort deosebit şi un timp mai 

îndelungat de îndeplinire, este necesară modificarea prevederilor legale 

existente, în sensul extinderii perioadei în care persoana care are în îngrijire, 

supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap beneficiază de protecţie 

socială, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 7 ani. Prin această 

modificare se creează posibilitatea ca părintele copilului cu handicap să 

beneficieze de program de lucru redus la 4 ore, în condiţiile legii, până la 

împlinirea de către acesta a vârstei de 7 ani. 

În continuare, dl.dep.dr.Câmpanu Liviu precizează că este necesară 

eliminarea, în regim de urgenţă, a prevederilor discriminatorii existente între 

categoriile de persoane cu handicap, în ceea ce priveşte tipul de tren cu care 
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aceştia pot călători pe parcursul unui an calendaristic, în limita costului unui 

bilet la tren accelerat clasa a II-a. 

Aspra proiectului de lege nu au fost formulate observaţii sau 

amendamente. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor admiterea fără 

modificări a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  (PLx 

388/2007), în forma adoptată de către Senat şi să înainteze punctul său de 

vedere Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu care este sesizată în 

comun. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie  a 

procedat la examinarea, în fond, a  propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319 din 14 iulie 2006  

( Plx 239/2007), respinsă de Senat în şedinţa din 29 martie 2007, Camera 

Deputaţilor fiind cameră decizională şi cu care este sesizată , în comun, cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

În opinia iniţiatorilor, arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei Legea nr.213/2005 prevede , la art.4 alin.(1) , că psihologul cu drept 

de liberă practică îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului 

independenţei profesionale, care îi conferă dreptul la iniţiativă şi decizie în 

exercitarea actului profesional cu asumarea deplină a răspunderii pentru 

calitatea acestuia, fapt ce este contrazis de dispoziţiile art.15 alin.(1) pct.14 

din Hotărârea Guvernului nr.1425/2006 care prevede că necesitatea testării 

aptitudinilor şi/sau a controlului psihologic periodic este apreciată de către 

medicul de medicina muncii. 
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În vederea asigurării unui cadru legislativ coerent pentru exercitarea 

profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, dar şi pentru eliminarea 

factorilor de risc şi accident , iniţiatorii propun corectarea acestei 

neconcoranţe. 

În acest sens, s-a impus necesitatea introducerii unor prevederi clare 

referitoare la testarea psihologică atât la angajare cât şi periodic, pentru a 

înlătura formularea prevederilor discriminatorii din textul Hotărârii 

Guvernului nr.1425/2006. 

În condiţiile existenţei unui nivel ridicat al dezvoltării psihologiei 

muncii şi organizaţionale ca specialitate profesională şi ştiinţă, precum şi în 

condiţiile în care cea mai mare parte din psihologii cu drept de liberă 

practică români desfăşoară această activitate, noua condiţionare prevăzută în 

art.15 alin.(1) pct.14 din Hotărârea Guvernului nr.1425/2006 fiind , în opinia 

iniţiatorilor ,  nejustificată. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  arată că, potrivit art.25 alin.(2) din legea 

nr.319/2006 supravegherea sănătăţii lucrătorilor de către angajatori este 

asigurată prin medicii de medicina muncii. 

Astfel, în considerarea prevederilor mai sus menţionate , deşi medicii 

de medicina muncii recomandă, în urma evaluării riscurilor, posturi de lucru 

pentru care testarea aptitudinilor şi/sau controlul periodic este necesar , 

psihologul îşi desfăşoară activitatea în baza principiului independenţei 

profesionale, exercitând actul profesional cu asumarea deplină a răspunderii 

pentru calitatea acestuia. Psihologului îi revine în final responsabilitatea cu 

privire la concluziile emise, respectiv cu privire la modul în care se 

desfăşoară testul psihologic. 

În conformitate cu art.7 alin.(4) lit.a) şi c) din Legea nr.319/2006 , arată 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  , angajatorul are obligaţia ca, ţinând seama 

de natura activităţii din întreprindere, să evalueze riscurile pentru securitatea 
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şi sănătatea lucrătorilor şi să ia în considerare capacitatea acestora în ceea ce 

priveşte securitatea şi sănătatea atunci când le încredinţează sarcini. 

În acelaşi timp, mai arată domnia sa , conform art.7 alin.(1) lit.a) şi d) 

din Legea nr.319/2006, angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru 

asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, respectiv asigurarea 

cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în 

muncă. 

Aceste prevederi sunt conforme cu dispoziţiile Directivei 89/391/CEE, 

în sensul că angajatorului îi revine obligaţia de a asigura securitatea şi 

sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă, drept pentru care 

angajatorul este singurul în măsură să decidă cu privire la modalităţile de 

prevenire şi protecţie stabilite în urma evaluării riscurilor pentru fiecare post 

de lucru, respectiv cu privire la testarea psihologică a lucrătorilor. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel  consideră că iniţiativa legislativă nu este 

oportună pentru următoarele considerente: 

- instituirea obligativităţii legale pentru efectuarea testului psihologic la 

angajare, precum şi periodic, ulterior angajării, ar aduce atingere principiului 

responsabilităţii angajatorului în ceea ce priveşte aspectele de securitate şi 

sănătate în muncă; 

- textul de lege criticat ca fiind în contradicţie cu prevederile altui act 

normativ nu reprezintă obiectul modificării legii nr.319/2006, iar motivele 

prezentate şi argumentele invocate nu sunt întemeiate; 

- introducerea unor prevederi mai restrictive poate conduce în mod 

nejustificat la costuri suplimentare pentru unităţile economice şi în mod 

deosebit pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici; 

- argumentele prezentate în expunerea de motive nu concordă cu 

propunerile de modificare a Legii nr.319/2006 cuprinse în textul propunerii 

legislative. 
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Referindu-se la propunerea de completare a art.27, dl.dep.dr.Boeriu 

Valeriu  menţionează că textul nu precizează autoritatea ce urmează să fie 

sesizată de psihologul în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională. 

Referindu-se la textul art.491 din propunerea legislativă, 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru atenţionează asupra faptului că se încalcă 

dispoziţiile art.15 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative potrivit cărora este interzisă  

instituirea aceloraşi reglementări în mai multe articole din cadrul aceluiaşi 

act normativ. Aceste dispoziţii se regăsesc în Legea nr.213/2004 privind 

exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. 

Din aceste considerente, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr.319 din 14 iulie 2006  ( Plx 239/2007) şi să comunice 

punctul său de vedere Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu care 

este sesizată în comun. 

 

La punctul trei al ordinii de zi , comisia a discutat şi alte probleme 

curente privind activitatea comisiei . 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

 


