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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 3, 4 şi 5 iulie 2018 

 
 
Conform aprobării Biroului Permanent al Camerei Deputatilor,  

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în 
perioada 3 – 5 iulie 2018 având următoarea ordine de zi: 
1. Dezbatere cu tema „Rolul psihologului în societatea românească” 
2. Cerere de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere - PLx 
717/2015 

3. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.504/2002 privind casele de 
ajutor reciproc ale pensionarilor - PLx 69/2014 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 362/2017 

5. Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Plx 
204/2018 

6. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri - PLx 
393/2017 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.13 alin.(1) 
din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri - Plx 83/2018 

8. Propunere legislativă privind posibilitatea societăţilor comerciale cu 
capital integral privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu - Plx 
122/2018 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare - PLx 139/2018 

10. Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum 
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şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri - PLx 
144/2018 

11. Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - 
Plx 255/2018 

12. Propunere legislativă pentru modificarea art.16 al Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - 
Plx 290/2018 

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaţi - Plx 356/2018. 
 

În data de 3 iulie 2018, lucrările au fost conduse de domnul 
deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 

La dezbaterea publică au participat:  
• d-l Ion Dafinoiu – preşedintele Colegiului Psihologilor din România 
• d-l Cătălin Nedelcea – preşedintele Comisiei de psihologie clinică şi 

psihoterapie 
• d-l Kiss Csaba – preşedintele Comisiei de psihologie pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională 
• d-l Corneliu Eugen Havârneanu – preşedintele Comisiei de 

psihologie a muncii, transporturilor şi serviciilor  
• d-na Geanina Cucu Ciuhan – vicepreşedintele Comisiei de psihologie 

educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională 
• d-na Laura Pătruţ – director, Colegiul Psihologilor din România 
• d-na Luminiţa Constantin – reprezentant, Colegiul Psihologilor din 

România 
• d-l Mihai Copăceanu – consilier, Instituţia Avocatul Poporului  
• d-na Tomniţa Michaela Florescu – viceprimar, Primăria Municipiului 

Bucureşti 
• d-l Mircea Ciocan – reprezentant, Federaţia Sindicală “Sanitas”. 

 
În deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte Adrian Solomon a 

mulţumit pentru participare invitaţilor şi a apreciat importanţa activităţii 
psihologilor din România. 

 D-l Ion Dafinoiu, preşedintele Colegiului Psihologilor din România, a 
arătat că schimbările rapide din societate vin cu probleme vaste care 
conduc la noi provocări în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii de 
psiholog şi a subliniat necesitatea modificării Legii nr. 213/2004 privind 

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

organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, pentru ca 
aceasta să răspundă noilor cerinţe din realitatea societăţii. 
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În cursul discuţiilor au luat cuvântul atât invitaţii, cât şi membrii 
comisiei, subliniindu-se faptul că o mai bună valorificare a activităţii 
psihologilor ar conduce la o mai bună eficientizare a actului medical din 
spitale, a activităţii din şcoli şi din instituţii publice în general. 

Deşi numărul psihologilor este foarte mic faţă de numărul de paturi 
din spitale, sistemul ar trebui să fie mai sensibil la serviciile care pot fi 
oferite pentru conştientizarea şi acceptarea diagnosticului de către 
pacienţi. 

S-a vorbit despre importanţa rolului psihologului şcolar atât cu 
privire la prevenirea problemelor prin identificarea primară a copiilor care 
au nevoie de asistenţă specială, cât şi de intervenţia psihologului pentru 
implementarea planurilor individuale de recuperare a acestor copii. 

De asemenea, s-a vorbit despre psihologia aplicabilă în instituţiile de 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, despre rolul psihologului în 
domeniul de competenţă şi asistenţă de specialitate în selectarea  
personalului, precum şi consilierea psihologică pe parcursul desfăşurării 
activităţii de către aceştia. 

Invitaţii au răspuns întrebărilor adresate de către membrii comisiei 
şi au primit asigurări cu privire la sprijinul Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială în promovarea modificărilor necesare îmbunătăţirii 
legislaţiei care reglementează profesia de psiholog. 

Totodată, domnul preşedinte Adrian Solomon a subliniat necesitatea 
redefinirii profesiei de psiholog prin modificări legislative care să 
recunoască această profesie ca furnizor de sănătate care să facă parte din 
pachete de servicii asigurate de sistemul de sănătate publică. 

  
În data de 4 iulie 2018 lucrările au fost conduse de domnul deputat 

Adrian Solomon, preşedintele comisiei. 
În debutul lucrărilor, domnul deputat Adrian Solomon a propus 

suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor – 

PLx 319/2018. 
Propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost acceptată, cu 

unanimitate de voturi. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi:  

• d-l Ovidiu Iliescu – director general, Casa Socială a Constructorilor 
• d-l Cristian Erbaşu – preşedinte, Federaţia Patronatelor Societăţilor 

din Construcţii 
• d-l Iulian Negru – secretar general, Federaţia Generală a 

Sindicatelor „Familia”. 
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Dezbaterile au continuat cu cererea de reexaminare a Legii pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind 
înfiinţarea Gărzilor forestiere - PLx 717/2015, fiind prezentate motivele 
retrimiterii.  

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (o abţinere), admiterea cererii de reexaminare şi adoptarea legii cu 
amendamente, care se regăsesc în raportul preliminar al comisiei ce va fi 
transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice în vederea finalizării dezbaterilor şi întocmirii raportului 
comun.  

 
Referitor la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.504/2002 

privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor - Plx 69/2014, domnul 
preşedinte Adrian Solomon a propus dezbaterea acestuia în şedinţă 
comună cu Comisia juridică de disciplină şi imunităţi, pentru adoptarea 
unei decizii comune a celor două comisii, având în vedere faptul că există 
rapoarte preliminare cu soluţii diferite adoptate de cele două comisii. 
Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi.  

 
Dezbaterea asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - 
Plx 362/2017 a fost amânată, la solicitarea membrilor comisiei, în vederea 
clarificării unor aspecte cu privire la reglementarea posibilităţii de a 
depune dosarul de pensionare cu 90 de zile înainte de data îndeplinirii 
condiţiilor prevăzute de lege pentru a beneficia de acest drept.  

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor – PLx 319/2018 a fost 
dezbătut în prezenţa reprezentanţilor Casei Sociale a Constructorilor. 

În cursul dezbaterilor pe articole au fost formulate amendamente în 
vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ legat de relaţiile de muncă din 
domeniul construcţiilor. Membrii comisiei au hotărât ca amendamentele să 
poată fi analizate şi aduse la cunoştinţa persoanelor interesate, inclusiv a 
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, urmând ca dezbaterea finală şi votul 
asupra proiectului să aibă loc într-o şedinţă viitoare. 

  
Dezbaterea asupra celorlalte iniţiative legislative înscrise pe ordinea 

de zi a fost amânată pentru şedinţele comisiei programate pentru luna 
august. 
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În data de 5 iulie 2018, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 
distribuite membrilor comisiei materialele asupra proiectelor aflate pe 
agenda de lucru a comisiei din săptămâna 27 - 30 august. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (22) în zilele de 3, 4 şi 5 iulie 2018 au absentat următorii deputaţi: 
Dumitru Oprea (grup parlamentar PNL), Silviu Vexler (grup parlamentar al 
Minorităţilor naţionale), Adrian-Octavian Dohotaru (neafiliat), Cristian-
George Sefer (grup parlamentar PMP), Cristian-Gabriel Seidler (grup 
parlamentar USR) şi Lia Olguţa Vasilescu (grup parlamentar PSD) - 
ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihăiţă Găină – vicepreşedinte, Éva-Andrea Csép şi 
Violeta Răduţ – secretari, Vasile Axinte, Mara-Daniela Calista, Ionela 
Viorela Dobrică, , Luminiţa-Maria Jivan, Eugen Neaţă, Mihai Niţă, Daniela 
Oteşanu, Anişoara Radu, Claudiu-Vasile Răcuci, Irinel-Ioan Stativă, Eliza-
Mădălina Ştefănescu, Constantin-Cătălin Zamfira. 

 

  
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
ADRIAN SOLOMON   VIOLETA RĂDUŢ 

    

 

 

 

 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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