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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 28 şi 29 mai 2007 

 
 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat 
activitatea în zilele de 28 şi 29 mai 2007, cu următoarea ordine de zi:  

 
 1. Proiectul de Lege privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. (PL.X 
382/2007). Raport.  
 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 18/2007 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren aflat în 
domeniul public al statului. (PL-X 386/2007). Raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.  

 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.38/2007 pentru modificarea Legii învăţământului, nr.84/1995. 
(Plx 394/2007). Raport.  
 
 4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.213 
din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă 
practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din 
România. (Pl.x. 898/2006). Raport. 
 
 
 
 La primul punct din ordinea de zi, domnul deputat Petru Andea, 

vicepreşedintele Comisiei, informează că subcomisia de lucru a avut o primă 

întâlnire cu autorii propunerii legislative şi reprezentanţi ai Academiei de Ştiinţe 
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Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” pentru stabilirea unor principii 

privind reorganizarea Academiei. Se apreciază că propunerea legislativă trebuie 

dezbătută în paralel cu proiectul de Lege privind reorganizarea activităţii de 

cercetare-dezvoltare în domeniul agricol şi silvic. Proiectul de lege menţionat va 

fi înscris pe ordinea de zi a Comisiei după finalizarea preraportului întocmit de 

subcomisia de lucru.  

 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au finalizat 

raportul asupra proiectului de lege înscris la punctul 2 pe ordinea de zi. Raportul 

favorabil va fi înaintat Plenului Camerei Deputaţilor. 

 Comisia a dezbătut în continuare proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2007 pentru modificarea Legii 

învăţământului, nr.84/1995. Comisia, cu unanimitatea  voturilor celor prezenţi, a 

hotărât să înainteze Plenului un raport favorabil asupra proiectului de lege.  

 În continuarea lucrărilor a fost reluată dezbaterea asupra propunerii 

legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.213 din 27 mai 2004 

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

organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. 

 În urma dezbaterii, în şedinţele din 13 decembrie 2006, 7 februarie, 20 

martie şi 29 mai 2007, Comisia, cu 16 voturi pentru respingere şi o abţinere, 

propune Plenului respingerea propunerii legislative, din următoarele motive:  

 - propunerea legislativă prevede crearea mai multor structuri de tipul 

„colegii ale psihologilor”, diluând coerenţa şi rigurozitatea reglementărilor 

profesiei de psiholog cu liberă practică; 

 - posibilitatea dobândirii dreptului de liberă practică pe baza unor reguli 

diferite de la asociaţie la asociaţie ar conduce  la discriminări între membrii 

aceleiaşi profesii; 

 - există o neconcordanţă evidentă între obiectivele expunerii de motive şi 

textul propunerii legislative. 
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Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Lia Olguţa 
Vasilescu.  

 
La şedinţele Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
 
- Vasilescu Lia Olguţa 
- Andea Petru 
- Asztalos Ferenc 
- Băniciou Nicolae 
- Radan Mihai 
- Andronescu Ecaterina 
- Bîrsan Iulian-Gabriel 
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu 
- Dumitriu Mihai 
- Fârşirotu Vladimir Mircea 
- Florea Damian 
- Găleteanu Monalisa 
- Király Andrei-Gheorghe 
- Magheru Paul 
- Manta Pantelimon 
. Mătuşa Tudor 
- Moisoiu Adrian 
- Puşcă Mircea Valer 
- Romanescu Marcel Laurenţiu 
- Sóki Béla 
- Stanciu Anghel 
- Ştiucă Alecsandru 
 
La şedinţele Comisiei au absentat următorii deputaţi: Anastase Roberta 

Alma, Ganţ Ovidiu Victor, Iacob Ridzi Monica Maria, Toma Horia-Victor. 
 

 
 

PREŞEDINTE 
Lia Olguţa Vasilescu  

 


