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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din perioada 21 – 24 mai 2007  

 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 21 mai 2007 între orele 16,00 – 18,00, în ziua de 22 mai 

2007 între orele 14,00 – 19,00, în ziua de 23 mai 2007 între orele 

9,00 – 13,00 şi în ziua de 24 mai 2007 între orele 9,00 – 12,30 

având 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) . 
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3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

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. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, în vederea creării cadrului 

legal pentru ca aceste persoane să beneficieze de gratuitate la 

asistenţa medicală, medicamente şi dispozitive medicale, de 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 

precum şi de drepturile privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului, în concordanţă cu legislaţia în materie. 

De asemenea, proiectul de lege cuprinde prevederi privind 

înfiinţarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor publice pentru 

persoane cu handicap, precum şi înfiinţarea şi funcţionarea 

centrelor private pentru persoanele cu handicap. 
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În urma dezbaterilor, comisia a votat, în unanimitate, pct.1 

(art.10), pct.2 (art.11 alin.(1) lit.a)), pct.3 (art.12), pct.4 (art.121), 

pct.5 (art.21 alin.(3)), pct.6 (art.22 alin.(1), (3) , (5) şi (8)), pct.7 

(art.38 alin.(4)), pct.8 (art.42, alin.(4) lit.c)), pct.9( art.50 alin.(5)), 

pct.10 (art.50 alin.(6) ), pct.11 ( art.53 alin.(2)), pct.12 (art.55 

alin.(2)), pct.13 – 15 ( art.57 alin.(6) alin.(101), alin.(12) şi art.II. 

Comisia a hotărât, în unanimitate, adoptarea 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). De asemenea, comisia a hotărât să 

înainteze punctul său de vedere Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială, care de asemenea este sesizată cu dezbaterea în fond a 

proiectului de lege, urmând a se întocmi un raport comun. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere 

propunerea legislativă 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. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 

nr.319/2006 în sensul introducerii pentru toţi angajatorii a 

obligaţiei de a  institui testarea psihologică. obligatorie la angajare. 
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De asemenea, propunerea legislativă prevede controlul 

psihologic, periodic, ulterior angajării, pentru toţi angajaţii 

indiferent de profesie, obligând toţi angajatorii să intre în relaţie 

contractuală permanentă cu un psiholog în specialitatea psihologia 

muncii şi organizaţională. 

În urma dezbaterilor, comisia, la fel ca şi Senatul, a hotărât, în 

unanimitate, respingerea propunerii legislative pentru modificarea 

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

iulie 2006  ( Plx 239/2007) pentru următoarele considerente: 

1. 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. 

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. 
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În conformitate cu art.7 alin.(4) lit.a) şi c) din Legea 

nr.319/2006 angajatorul are obligaţia ca, ţinând seama de natura 

activităţii din întreprindere, să evalueze riscurile pentru securitatea 

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, 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. 

2. 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. 
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3. Argumentele prezentate în expunerea de motive nu 

concordă cu propunerile de modificare a Legii nr.319/2006 

cuprinse în textul propunerii legislative. 

 

Potrivit art.25 alin.(2) din legea nr.319/2006 supravegherea 

sănătăţii lucrătorilor de către angajatori este asigurată prin medicii 

de medicina muncii. 

 

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. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi: 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ), 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Movilă Petre( Grup Parlamentar al PD),  dl.dep.dr.Luchian 

Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( 

Grup Parlamentar al PC), dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup 

Parlamentar al PNL ) ,  dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar 

al UDMR), dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ), 
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dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , 

dl.dep.Ciontu Corneliu ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) ,  

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar), 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dl.dep.dr.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ), fiind absent 

motivat dl.dep.dr.Buşoi Cristian   ( Grup Parlamentar al PNL). 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  


