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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 
 

 Comisia pentru sănătate şi 
familie 

 

Nr. 4c-9/674  Nr. 4c-10/408 

 
Bucureşti, 28 septembrie 2021 

 
 

 

Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii 

în muncă, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 

pentru sănătate și familie în procedură obişnuită, cu adresa nr. PLx 

516/2019 din 28 octombrie 2019, pentru dezbatere şi examinare pe 

fond. 

 

 

 

    PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 

 

Oana Silvia Țoiu        Dr. Nelu Tătaru 

 

rozalia.bucur
conf cu originalul
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RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.13 din Legea 

nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă 

 

 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisia pentru sănătate și familie, au fost sesizate, 

prin adresa nr. PLx 516/2019 din 28 octombrie 2019, cu dezbaterea pe 

fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru completarea 

art.13 din Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 
art.13 din Legea nr.319/2006, intervenţia legislativă vizând stabilirea 

instrumentului prin care să se reglementeze testarea psihologică a 

aptitudinilor la angajare, precum şi controlul psihologic periodic, ulterior 
angajării. 

 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în 

vedere: 

• avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.636/24.07.2019) 
• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.3600/09.07.2019) 

• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi (nr.4c-20/491/17.12.2019) 

• avizul negativ al Comisiei juridice de disciplină și imunități  

(nr.4c-13/920/17.12.2019) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.925/02.06.2020). 
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Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat, ca urmare a depăşirii 

termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția 
României, republicată. 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.  

 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 

proiectul de lege în şedinţa din 8 iunie 2021 şi au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, respingerea proiectului de lege. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi, din 

totalul de 21 de membri ai comisiei. 

 

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut proiectul de 

lege în şedinţa din 28 septembrie 2021 şi au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, respingerea proiectului de lege . 

La lucrările comisiei au participat deputații conform listei de prezență. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 

documentelor conexe, membrii celor două comisii propun Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea proiectului de lege, din următoarele 

considerente: 

- Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006 este actul 

normativ cadru în domeniu, prin intermediul căruia se instituie măsuri 

privind promovarea îmbunătățirii securității și sănătății în muncă a 

lucrătorilor; astfel, au fost elaborate Hotărârea Guvernului nr.1425/2006 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securității și sănătății în muncă nr.319/2006 și Hotărârea Guvernului 

nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, acte normative 

necesare implementării și/sau adaptării situațiilor existente la cerințele 

legii cadru în domeniu; 

- cu privire la metodologia în baza căreia trebuie efectuată testarea 

psihologică a aptitudinilor la angajare, precum și controlul psihologic 
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periodic, ulterior angajării, soluția  este deja reglementată la art.8 alin.(4) 

din Hotărârea Guvernului nr.355/2007, care prevede că „testarea 

psihologică a aptitudinilor în muncă se face potrivit prevederilor anexei 

nr.1”; această anexă cuprinde fișele privind serviciile medicale profilactice 

detaliate în funcție de expunerea profesională, în conținutul lor fiind 

menționate detaliat situațiile care impun efectuarea respectivei testări 

psihologice. 

 

 

 
  

 

 

 

   PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE, 

 

Oana Silvia Țoiu   dr.Nelu Tătaru 

 

 

 

  SECRETAR,              SECRETAR, 

 

Eugen Neață       Liviu Ioan Balint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Șef birou Lidia Vlădescu      Șef birou Cristina Bologan 

Întocmit,       Întocmit,  

Cristina Turcu, consultant                              Rozalia Bucur, consilier parlamentar 


