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PROCES-VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 20 noiembrie 2003 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi trei deputaţi, 

după cum urmează: 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei 

- Tudor Florescu - secretar de stat 

Academia Română de Aviaţie 

- Adrian Marinescu - director general 

- Marcel Moldoveanu - director de instruire 

- Diana Stancu - consilier juridic 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1999 
privind înfiinţarea Academiei Române de Aviaţie. Raport. 
 
 2. Propunere legislativă privind înfiinţarea Institutului pentru Problemele 
Românităţii. Raport. 
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 3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2002 privind completarea alin.(1) al art.XIII din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare.Aviz. 
 
 4. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. Raport. 
Dezbatere în primă lectură. 
 
 5. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de psiholog. Raport. 
Dezbatere în primă lectură. 
 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anton Ionescu, vicepreşedintele 

Comisiei. 

Dezbaterile încep cu pct.1 din ordinea de zi, proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1999 privind înfiinţarea Academiei 

Române de Aviaţie.  

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu menţionează că subcomisia desemnată a 

elaborat un preraport care a fost înaintat membrilor Comisiei şi propune 

începerea dezbaterii pe articole a proiectului de lege. Astfel, titlul legii se 

modifică, prin schimbarea denumirii din Academia Română de Aviaţie în Şcoala 

Superioară de Aviaţie Civilă. Modificarea este aprobată cu unanimitate de 

voturi. În continuare se aprobă cu unanimitate de voturi art.1 şi art.2. 

La art.3, domnii deputaţi: Antonescu Napoleon, Adrian Moisoiu şi 

Octavian Petruş fac următorul amendament: 

,,Patrimoniul iniţial al Şcolii se constituie din bunurile mobile şi imobile, 

cuprinse în anexă, care face parte integrală din lege, şi care aparţine Şcolii prin 

efectul legii,,. Supus votului amendamentul se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Articolele 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 sunt aprobate cu unanimitate de voturi. 

La art.10, care se referă la salarizarea personalului din venituri proprii au 

loc dezbateri şi interpretări diferite. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază că problema salarizării revine 

Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei care are în 
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subordine Scoala Superioară de Aviaţie Civilă. În consecinţă propune eliminarea 

art.10. 

Dl.deputat Octavian Petruş consideră că este vorba despre o şcoală de 

elită şi va trebui să rămână art.10 aşa cum este. 

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu este de acord cu faptul că ministerul de 

resort poate să aibe grijă de salariile pe care le va acorda. 

Dl.deputat Petre Moldovan şi dl.deputat Ionel Marineci sunt de acord ca 

art.10 să rămână nemodificat. 

Dl.secretar de stat Tudor Florescu arată că în mod cert dacă nu va apare 

reglementarea din art.10 vor fi probleme cu salarizarea întregului personal al 

Şcolii şi adresează rugămintea de a rămâne nemodificat acest articol. 

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu arată că s-au desprins două propuneri: 

una de eliminare a art.10 (propunerea d-lui preşedinte Anghel Stanciu) şi a doua 

de menţinerea a art.10. Conform regulamentului se supune votului în primul 

rând propunerea de eliminare. Cu 7 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 2 abţineri 

este respinsă propunerea de eliminare a art.10. În continuare se supune votului 

art.10 alin.(1) şi se aprobă cu 9 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă. 

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu supune votului eliminarea alin.(2) de la acelaşi 

articol 10 şi se aprobă eliminarea cu 14 voturi pentru şi o abţinere. În continuare, 

articolele 11 - 16 se votează cu unanimitate de voturi. 

 La art.17, dl.preşedinte Anghel Stanciu face următorul amendament: 

,,Stagiile de practică se vor efectua în cadrul Şcolii şi/sau a agenţilor 

aeronautici, potrivit contractelor încheiate de Şcoală cu aceştia,,. Supus votului 

amendamentul se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Articolele 18, 19, 20 şi 21 se aprobă cu unanimitate de voturi. Proiectul de 

lege este supus votului de ansamblu şi este aprobat cu unanimitate de voturi. 

În continuare, lucrările şedinţei sunt conduse de dl.preşedinte Anghel 

Stanciu. Punctele 2 şi 3 din ordinea de zi se amână pentru dezbatere pentru o 

şedinţă viitoare şi se trece la dezbaterea punctelor 4 şi 5 din ordinea de zi, 
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Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România şi Propunerea 

legislativă privind exercitarea profesiei de psiholog. Dl.preşedinte menţionează 

că atunci când sunt două sau mai multe proiecte de lege care au acelaşi conţinut, 

acestea se dezbat simultan. Astfel, în continuare va avea loc o primă dezbatere, 

vor fi audiaţi iniţiatorii, reprezentantul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, 

raportorii desemnaţi de Comisie şi în şedinţa viitoare se va prezenta un 

preraport. 

D-na senator Rodica Şelaru, iniţiator al proiectului de lege, prezintă pe 

scurt istoricul acestuia şi arată că există multe domenii care incumbă activitatea 

psihologilor. Precizează că proiectul de lege este în concordanţă cu legislaţia 

europeană. Roagă să fie aprobat acest proiect de lege deoarece consideră că este 

mare nevoie. 

Dl.senator Matei Vintilă, iniţiator al proiectului de lege, prezintă 

importanţa existenţei a unui cadru legislativ referitor la activitatea psihologilor, 

deoarece sunt semnale că această activitate se desfăşoară uneori cu 

superficialitate şi chiar impostură. 

Dl.Mitrofan - prodecan Universitatea Bucureşti, preşedintele Colegiului 

Psihologilor, subliniază acelaşi lucru că este mare nevoie de reglementarea 

acestei profesii. 

Dl.Popa Florin - director general în Ministerul Sănătăţii şi Familiei, 

consideră că este necesar un cadru legislativ pentru a se înlătura cazurile de 

practicare a psihologiei de persoane necalificate. Are unele observaţii referitoare 

la unele înscrisuri care se regăsesc în cuprinsul legii. În principiu, consideră că 

reglementarea acestei profesiuni este un act benefic. 

Dl.conf.Mihai Aniţei - secretar al Colegiului psihologilor face apel să fie 

sprijiniţi în realizarea acestei reglementări şi chiar dacă nu este un proiect de 

lege perfect se poate perfecta, dar se va face un pas înainte, având în vedere că 

în toată lumea există această reglementare legislativă. 
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În continuare, dl.preşedinte Anghel Stanciu invită raportorii desemnaţi de 

Comisie să prezinte concluziile la care au ajuns în urma analizei celor două 

proiecte de lege. 

Dl.deputat Paul Magheru arată că împreună cu dl.deputat Iulian Mincu s-a 

documentat şi a elaborat un raport. Astfel, subliniază că propunerile legislative 

se înscriu într-o concepţie apropiată de cea promovată printr-o serie de acte 

normative privind exercitarea unor profesii liberale: medic, farmacist, avocat, 

notar. În prezent se mai află pe rol proiecte de lege privind meseria de 

biochimist, biolog, chimist, inginer şi pot urma şi altele.  Deci există precedente, 

soluţii şi experienţe în tendinţa legitimă de autonomizare a unor profesiuni 

liberale. Nici unul din cele două proiecte de lege n-au valorificat în suficientă 

măsură acest lucru. Structura şi soluţiile legislative privind exercitarea profesiei 

de psiholog sau înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor 

din România sunt sumare, pe alocuri eronate sau insuficient de bine conturate. 

Astfel, proiectele de lege în cauză nu ţin cont de legiferările în materie existente 

deja, în primul rând de Legea învăţământului şi Codul muncii. Definirea 

profesiei de psiholog ar trebui să pornească de la Nomenclatorul Ocupaţiilor din 

România unde psihologul este trecut printre specialiştii în ştiinţeşe sociale şi 

umaniste şi de la Nomenclatorul specializărilor din învăţământul superior unde 

specializarea de psiholog se obţine prin licenţă la Facultatea de psihologie. 

Aceste două Nomenclatoare sunt utile şi pentru delimitarea activităţii de 

psiholog faţă de cea efectuată de medicul psihiatru. Din conţinutul celor două 

proiecte de lege trebuie să reiasă limpede că Asociaţiile pentru coordonarea 

activităţilor de psiholog, colegiile psihologilor, nu privesc formarea iniţială a 

psihologilor, nici consacrarea lor prin examen de licenţă, diplomă sau, după caz, 

absolvire; nu sunt mai presus decât drepturile conferite prin lege oricărui 

absolvent de învăţământ superior, liber să-şi exercite profesia imediat după 

absolvire, în domeniul de specialitate. În continuare se prezintă unele observaţii 

menite să amendeze proiectele de legi.În concluzie, consideră că nici unul din 
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cele două proiecte propuse spre dezbatere, luate împreună sau separat, nu pot fi 

acceptate şi propune restituirea autorilor pentru elaborarea unui singur proiect de 

lege, ţinând cont de toate recomandările şi îmbunătăţirile de formă, structură şi 

de conţinut ce i se pot şi trebuie să i se aducă, dacă se doreşte un act normativ 

riguros, stabil şi folositor. 

Dl.deputat Iulian Mincu subliniază că nu se regăseşte definiţia profesiei 

de psiholog. Un psiholog nu trebuie să fie medic şi psihologia nu trebuie să 

cuprindă patologia psihiatrică. Ceea ce se va elabora va rămâne valabil multă 

vreme şi de aceea nu trebuie greşit construit. Se aşteaptă de la iniţiatori un 

singur proiect de lege. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu menţionează că va trebui să aibe loc o 

întâlnire, săptămâna viitoare,  a subcomisiei cu iniţiatorii şi factorii interesaţi, iar 

în şedinţa de miercurea viitoare să se poată începe dezbaterea pe fond.  

Ordinea de zi fiind epuizată, dl.preşedinte Anghel Stanciu declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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