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Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România
TRANSMITERE AMENDAMENTE – FORMULAR STANDARD
N

IDENTIFICAȚI (după caz):
- Textul propus pentru modificare / înlocuire
- Textul propus pentru eliminare
- Locul în care propuneți completarea textului
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Art.6. - (1) Dreptul de a exercita activităţile specifice
profesiei de psiholog se dobândeşte prin acordarea
atestatului de practică de către Colegiul Psihologilor
din România.
(2) Poate obţine atestatul de practică persoana care
îndeplineşte următoarele condiţii:
a) este cetăţean român;
b) este cetăţean al unui stat membru al Uniunii
Europene ori al unui stat al Spaţiului

PROPUNERE (inserați, după caz):
- Modificare / înlocuire text
- Eliminare text
- Completare text
- Completare text
După aliniatul (3) se va introduce un
aliniat nou, cu următorul conținut:
”Prevederile alin.3, lit.a vor intra în
vigoare în termen de trei ani de zile de la
adoptarea acestei legi și se vor aplica doar
celor care vor deveni membri ai Colegiului
Psihologilor din România după această
dată”.

ARGUMENTAREA propunerii (de
modificare / înlocuire text, eliminare
text, completare text)
Pentru a afecta cât mai puține persoane, fie
actuali studenți la psihologie, fie psihologi
cu drept de liberă practică intrați deja în
regim de supervizare, ar fi ideal ca
solicitarea studiilor masterale în domeniu să
fie prorogată pentru trei ani de zile de la
intrarea în vigoare a legii.
În acest sens vor fi respectate toate drepturile
membrilor, inclusiv cel de muncă, fără a
periclita măsura de aliniere a formării în
psihologie la standardele din Uniunea
Europeana, România fiind singura țară din
UE în care psihologii pot practica autonom
fără studii de master în domeniul de
specializare.

Economic European;
c)

este membru al familiei unui cetăţean
român ori al unui cetăţean al unui stat
membru al Uniunii Europene ori al unui stat
aparţinând spaţiului economic european;

d) îndeplineşte

condiţiile

de

studii

universitare;
e)

a promovat evaluarea scrisă de cunoştinţe
pentru intrarea în profesie;

f)

are exerciţiul drepturilor civile;

g) nu se găseşte într-unul din cazurile de
nedemnitate prevăzute de prezenta lege;
h) este aptă din punct de vedere medical, fizic
şi psihic, să exercite profesia de psiholog.
(3)

în sensul prezentei legi sunt îndeplinite

condiţiile de studii universitare pentru exercitarea
profesiei de psiholog dacă solicitantul este titularul:
a) diplomei de licenţă în psihologie şi a
diplomei de maşter în psihologie, respectiv
în

domeniul

general

de

conform sistemului Bologna;

specializare,

Psihologia este un domeniu extrem de larg,
cuprinzând direcții aplicative variate precum
psihologie clinică, psihologia muncii,
psihologie educațională, psihologie aplicată
în sport etc., astfel ca studiile de licență sunt
insuficiente pentru a acoperi pregătirea
profesională de aprofundare în unul din
aceste domenii, aspect de altfel regăsit în
toate țările din UE, sau de peste ocean. Mai
mult decât atât, pentru unele specialități în
țări precum UK sau SUA se cer chiar studii
doctorale pentru acces în profesie, aici fiin
cazul psihologiei clinice.
O variantă alternativă la punctul 2 de mai sus
ar fi introducerea obligativității studiilor
masterale doar pentru practica autonomă/
independentă, adică după finalizarea
exercitării profesiei în regim de supervizare.
Acest lucru ar presupune modificarea art.6,
alin.3, lit.a prin eliminarea referinței la
master, respectiv modificarea art.29, alin.1,
prin introducerea condiției absolvirii unui
program de studii masterale ca una dintre
cele trei condiții care trebuie îndeplinite
pentru a putea accede la treapta de psiholog
specialist.

b) diplomei de licenţă în psihologie obţinută
anterior sistemului Bologna, asimilată în
condiţiile Legii nr. 1/2011 Legea Educaţiei
Naţionale;
c)

diplomei emisă până în anul 1990, inclusiv,
de către instituţiile de învăţământ superior,
diplomă care atestă absolvirea unei facultăţi
de

filosofie,

domeniul

filosofie-istorie

ştiinţelor

sau

socioumane,

din
dacă

titularul lor a desfăşurat în baza lor activităţi
specifice

de

psiholog pe

o

perioadă

cumulată de cel puţinlO ani;
unei diplome de licenţă eliberată de către o
instituţie de învăţământ superior acreditată pentru
una dintre specializările psihosociologie,
psihopedagogie specială şi psihologie, în perioada
anterioară sistemului Bologna, în condiţiile dublei
specializări.
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Art. 26 – (1) Psihologul cu drept de practică….

- Modificare / înlocuire text
În toate articolele în care apare sintagma
”Psihologul cu drept de practică”, să fie
înlocuită cu ”Psihologul cu drept de liberă
practică”.

Modificările legii asa cum sunt ele
realizate exclud sau elimină libera
practică a psihologului, ceea ce
reprezintă o modificare de fond cu
privire la statutul psihologiei ca profesie
liberală. Nu avem DREPTUL sa pierdem
acest statut. Nici o alta profesie liberală
nu permit asa ceva.

Periada de 2 ani este insuficientă pentru
dăbândirea unor cunoștințe și deprinderi
practice care să permită îndeplinirea
cerințelor impuse psihologului specialist.

Art.29. (1) - Poate obţine gradul de psiholog - Modificare / înlocuire text

Modificarea aliniatului (1), care va avea
specialist psihologul practicant care îndeplineşte următorul conținut:
următoarele condiţii:
a) are o experienţă profesională efectivă şi (1) - Poate obţine gradul de psiholog specialist
neîntreruptă în specialitatea pentru care psihologul

practicant

care

îndeplineşte

experienţă

profesională

solicită eliberarea atestatului de minimum 2 următoarele condiţii:
ani şi a efectuat minimum 100 de ore de

a) are

o

activităţi formative prin supervizare după

efectivă

obţinerea atestatului de practicant;

specialitatea pentru care solicită

şi

neîntreruptă

în

eliberarea atestatului de minimum 5
ani şi a efectuat minimum 100 de ore
de

activităţi

supervizare

formative
după

prin

obţinerea

atestatului de practicant;
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Art.34. - (1) Absolvenţii altor facultăţi autorizate şi - Eliminare text:
acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale, care Se va elimina întregul Articol 34.
îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art.6
Iita), lit.b), sau lit.c), precum şi cumulativ
condiţiile prevăzute la art.6 lit.e), lit f), lit.g) şi
lit.h), pot dobândi atestate de practică pentru
competenţe generale, după cum urmează
a) Psihoterapie pentru absolvenţii de medicină,
asistenţă socială, psihopedagogie specială,

Legea privește exercitarea profesiei de
psiholog. Acordarea unor atestate de practică
unor persoane care nu au dreptul de a folosi
titlul de psiholog iese din cadrul legii.
În Legea 213/2004 a fost prevăzut dreptul de
a exercita profesia de psiholog și persoane
care dețin diploma ”asimilată” licenței în
psihologie, dar aceasta s-a întâmplat

teologie, filosofie;
Psihopedagogie specială pentru absolvenţii
de psihopedagogie specială;
c) Psihologie judiciară pentru evaluarea
comportamentului simulat prin tehnica
poligraf, pentru psihologi şi pentru
absolvenţii unei facultăţi de drept
d)
Terapii ocupaţionale pentru absolvenţii
de studii în domeniul terapiilor ocupaţionale.
(2) Prevederile art.8, art.9, art.10, artll, art.12,
art.13, art.14, art.15, art.16, art.17, art.18,
art.19, art.20 şi art.21 se aplică în mod
corespunzător şi în ceea ce priveşte
persoanele care exercită competenţe generale
fără însă ca acestea să aibă dreptul de a folosi
titlul de psiholog.
b)
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Art.40. - (1) Cabinetul individual de psihologie se - Modificare / înlocuire text
poate înfiinţa de către titularul unui atestat de Modificarea aliniatului (3), care va avea
practică.
următorul conținut:
(2) în cadrul cabinetului individual îşi desfăşoară
(3) în cabinetul individual pot avea
activitatea titularul său singur sau împreună
statutul de salariat alți psihologi,
cu alţi psihologi precum şi cu personal
indiferent de specialitățile deținute.
administrativ, tehnic ori de specialitate.
Dacă psihologul titular nu deține
(3) în cabinetul individual al psihologului
specialitățile psihologilor angajați, este
specialist sau principal pot avea statutul de
obligatorie adăugarea respectivelor
salariat psihologi în specialitatea titularului
specialități în anexa la certificatul de
cabinetului individual.
înregistrate a cabinetului individual.

deoarece până în 2004 nu a existat o lege a
psihologului.
În mod normal, după apariția Legii
213/2004, nu ar mai trebui să primească
dreptul de a exercita profesia de psiholog
persoane care nu dețin licența în psihologie.

a) Dacă numai psihologii specialiști și
cei principali pot angaja alți
psihologi, este discriminat
psihologul practicant. De ce nu îi
este permis să facă angajări?
b) Conform art. 43, o societate civilă
profesională poate avea psihologi
salariați, chiar dacă este formată din
psihologi practicanți. De ce le-ar fi
permis psihologilor practicanți să
facă angajări în cadrul unor societăți
civile profesionale, iar în cabinete
individuale nu?
c) Se pierd locurile de muncă pe care
le-ar putea crea psihologul

practicant;
d) Angajarea unui alt psiholog poate fi
necesară tocmai pentru specialitățile
pe care nu le deține titularul.
5

Art.41. - (1) Pentru a-şi crea facilităţi tehnico- - Eliminare text
economice şi pentru a-şi diminua ori împărţi costurile Eliminarea celor trei cuvinte de la finalul
de funcţionare cabinetele individuale se pot grupa.
aliniatului (3): ”și refacturarea lor”.
(2) Gruparea
cabinetelor
nu
afectează
individualitatea profesională fiecare dintre ele
păstrându-şi individualitatea în relaţiile cu
beneficiarii serviciilor, cu autorităţile ori cu celelalte
entităţi cu care relaţionează.
(3) în baza contractului de grupare cabinetele
individuale îşi pot justifica faţă de autorităţile fiscale
împărţirea costurilor de funcţionare şi refacturarea
lor.
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Art.43. - (1) Societatea civilă profesională de
psihologie se constituie din doi sau mai mulţi titulari
ai atestatului de practică.
(2) în cadrul societăţii civile îşi desfăşoară
activitatea psihologii titulari singuri sau împreună cu
alţi psihologi precum şi cu personal administrativ,
tehnic ori de specialitate.
(3) în societatea civilă profesională de psihologie
vor putea fi salariaţi exclusiv psihologi care au
specialitatea sau o competenţă cu caracter general
similară cu a membrilor asociaţi ai societăţii.

Conform Codului Fiscal, facturarea se
poate face numai pentru produsele sau
serviciile pentru care persoana juridică
este autorizată, în cazul nostru fiind
vorba numai de servicii de psihologie
(sub toate formele/denumirile specifice).
În scopul împărțirii cheltuielilor, ar fi
greșit ca un cabinet să primească factura
totală pentru cheltuielile de funcționare,
iar apoi să refactureze către celelalte
cabinete.
Corect este ca fiecare cabinet să
primească facturi separate de la
proprietarul spațiului, furnizorii de
utilități etc.

Ca și în cazul art. 40, angajarea unor alți
psiholog poate fi necesară tocmai pentru
specialitățile pe care nu le dețin membrii
(3) în societatea civilă profesională pot avea asociați ai societății.
- Modificare / înlocuire text
Modificarea aliniatului (3), care va avea
următorul conținut:

statutul de salariat alți psihologi, indiferent de
specialitățile deținute. Dacă membrii asociați
ai societății nu dețin specialitățile psihologilor
angajați,
este
obligatorie
adăugarea
respectivelor specialități în anexa la certificatul
de înregistrate a societății civile profesionale.
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Art.44. - (1) Societatea profesională cu răspundere
limitată este o societate cu personalitate juridică,
constituită în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi
de Statutul profesiei de psiholog prin asocierea a cel
puţin doi titulari ai atestatului de practică autonomă,
aflaţi în exerciţiul profesiei, indiferent dacă deţin sau
nu ori dacă aparţin sau nu unei alte forme de
exercitare a profesiei.
(2) Dobândirea personalităţii juridice a societăţii
profesionale cu răspundere limitată are loc la data
emiterii deciziei de aprobare a constituirii de către
Biroul Executiv.
(3) Societatea profesională cu răspundere limitată
este titulară a unui patrimoniu propriu.
(4) Obligaţiile şi răspunderea societăţii profesionale
cu răspundere limitată sunt garantate cu patrimoniul
propriu. Asociaţii răspund personal numai în limita
aportului social al fiecăruia.
(5) Prin contractul de societate se stabileşte
organizarea şi funcţionarea societăţii, modul de
împărţire a profitului şi de stabilire a pierderilor,
organele de conducere şi atribuţiile lor, reprezentarea
în faţa terţilor, dizolvarea şi lichidarea societăţii.
Unde asociaţii nu au convenit altfel se va aplica
dreptul comun.
(6) în situaţia în care societatea profesională cu
răspundere limitată se constituie din psihologi care
fac parte din alte forme de exercitare a profesiei,
acestea din urmă îşi încetează sau îşi suspendă
activitatea potrivit deciziei asociaţilor.
(7) în cadrul societăţii profesionale cu răspundere
limitată îşi pot desfăşură activitatea şi alţi psihologi,
indiferent de specialităţile şi competenţele

- Eliminare text
1) Eliminarea întregului articol 44.
2) În cazul în care articolul 44 nu va fi
eliminat:
a) Din aliniatul (1) se va elimina cuvântul
”autonomă”
b) Se va elimina întregul aliniat (6)

Pentru punctul 1:
Înființarea unei societatăți profesională cu
răspundere limitată poate genera multe
probleme, inclusiv interpretarea că
activitatea de psihologie se poate desfășura
și în cadrul unui S.R.L.
Pentru punctul 2:
a) Condiția ca titularii să dețină atestat de
practică autonomă discriminează psihologii
practicanți.
b) Deoarece aliniatul (1) prevede că
societatea profesională cu răspundere
limitată se constituie prin asocierea a cel
puţin doi titulari ai atestatului de practică,
aflaţi în exerciţiul profesiei, indiferent dacă
deţin sau nu ori dacă aparţin sau nu unei alte
forme de exercitare a profesiei, nu poate fi
introdus un aliniat care să contrazică această
prevedere. Conform Codului Muncii și
Codului Fiscal, o persoană fizică poate face
parte din mai multe persoane juridice, cu
singura condiție de a nu fi acționar unic în
mai mult de o persoană juridică.
c) În plus față de punctul b), prevederea
aliniatului (6), conform căreia dacă un
psiholog face parte din alte forme de
exercitare a profesiei, acestea din urmă îşi
încetează sau îşi suspendă activitatea, încalcă
dreptul la muncă al asociaților rămași în
respectiva formă de exercitare a profesiei.

deţinute, precum şi personal administrativ, tehnic
ori de alte specialităţi.
(8) Societatea profesională cu răspundere limitată
conduce contabilitatea în partidă simplă şi este
supusă regimului transparenţei fiscale. Plata
impozitului pe venit se face de către fiecare asociat,
pentru venitul său propriu.
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Nu este normal ca o formă de organizare,
care a fost aprobată de un organ central
de conducere, să fie schimbată prin
(1) Titularul formei de organizare poate simpla înştiinţare a filialei din care face

Art.46. - (1) Titularul formei de organizare poate - Modificare / înlocuire text
schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu Modificarea aliniatului (1), care va avea
înştiinţarea filialei din care face parte.
următorul conținut:

schimba oricând forma de exercitare a parte titularul.
profesiei, cu aprobarea … (se va
specifica
organul
central
de
conducere, care va avea în atribuții
schimbarea formei de organizare).
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Art.51. - (1) Pe perioada exercitării profesiei de - Eliminare text
psiholog în una din formele prevăzute de prezenta Se va elimina întregul aliniat (3)
lege, psihologii sunt obligaţi să încheie convenţii de
plată a obligaţiilor către bugetul de stat şi bugetele
speciale conform procedurii şi modelului aprobat
prin hotărâre de Guvern.
(2) Psihologii care exercită profesia într-un din
formele de exercitare a profesiei de psiholog
prevăzute de prezenta lege, la cerere, se pot pensiona
şi beneficia de drepturile legale aferente la vârsta
legală de pensionare.
(3) Continuarea activităţii profesionale peste vârsta
legală de pensionare se face cu avizul anual al
Colegiului Psihologilor din România. Acordarea
avizului de continuare a activităţii profesionale peste

Vârsta nu trebuie să se constituie într-un
criteriu care să restricționeze practicarea
unei profesii liberale.
Celelalte prevederi ale aliniatului se
regăsesc în alte articole (starea de
sănătate, obligația de a efectua pregătire
profesională continuă), deci nu este
nevoie să fie repetate și aici.
Exercitarea unei profesii liberale nu este
interzisă de legea pensiilor, deci
prevederea ”exercitarea profesiei peste
vârsta de pensionare nu exclude beneficiul
dreptului legal la pensie” este inutilă.

vârsta de pensionare se face în măsura în care sunt
îndeplinite condiţiile referitoare la starea de sănătate
corespunzătoare şi la îndeplinirea obligaţiei de a
efectua educaţie profesională continuă. Exercitarea
profesiei peste vârsta de pensionare nu exclude
beneficiul dreptului legal la pensie.

Propunem păstrarea organelor de
Articolul 72 se va modifica și va avea conducere stabilite prin art. 25 din legea
213/2004.
următorul conținut:

10 Art.72. - Organele de conducere ale Colegiului - Modificare / înlocuire text
Psihologilor din România sunt:
a) Consiliul Naţional;

(1) Forurile de conducere ale Colegiului sunt:

b) Biroul Executiv;

a) Convenția națională;

c)

Preşedintele Colegiului Psihologilor din

România.

b) Consiliul Colegiului;
c) Comitetul director;
d) președintele Colegiului.

11 Art.73. - (1) Consiliul Naţional este constituit din - Modificare / înlocuire text*
următorii membri:
*Pentru situația în care amendamentul
a) preşedinţii filialelor teritoriale;
privind art. 72 nu va fi acceptat:
b) reprezentanţi ai psihologilor din filialele
teritoriale, conform unui cote de
reprezentare de 1 reprezentant pentru
fiecare 400 de membri înregistraţi şi
activi în filiala respectivă;
c) un număr de reprezentanţi, cu rol
consultativ, in proporţie de maximum
20% din numărul membrilor aleşi ai
consiliului, din partea universităţior care
organizează programe de studii în

Aliniatul (1) lit (b) se va modifica cu:
”1 reprezentant pentru fiecare 50
membri”
- Completare text
Aliniatul (1) lit (b) se va completa cu:
”Pentru fiecare cotă de reprezentare
începută, filiala va avea încă un

a) Cota de reprezentare de 1 la 400 este
mult prea mică.
b) Cote de reprezentare începută
trebuie să fie considerată ”de la 1 la
49”;
c) Nu este specificat ce se întâmplă în
situația vacantării unui mandat de
reprezentant al psihologilor din

psihologie şi câte un reprezentant cu
rang de secretar de stat din partea
Ministerului Sănătăţii, a Ministerului
Educaţiei Naţionale, a Ministerul
Muncii
şi
a
Ministerului
Transporturilor.
(2) Desemnarea reprezentanţilor psihologilor din
filialele teritoriale se va face prin vot secret,
în cadrul alegerilor derulate la nivelul filialelor
teritoriale, în ordinea numărului de voturi obţinute,
dintre psihologii care şi-au depus candidatura. îşi pot
depune candidatura pentru un mandat în Consiliul
Naţional psihologii specialişti sau principali.
(2) Desemnarea reprezentanţilor facultăţilor de
psihologie se va face prin vot secret în cadrul primei
întruniri a Consiliului Naţional, la care participă
ceilalţi membri cu drept de vot ai Consiliului
Naţional, dintre reprezentanţii desemnaţi de către
facultăţile de psihologie eligibile. Fiecare facultate
poate desemna câte doi reprezentanţi în vederea
alegerilor.
(3) în situaţia vacantării unui mandat în Consiliul
Naţional al unui reprezentant al facultăţilor de
psihologie, Consiliul Naţional va solicita facultăţilor
desemnarea unor noi reprezentanţi şi va organiza noi
alegeri în cadrul consiliului, în prima şedinţă în care
este posibil după constatarea vacantării. Noul mandat
este acordat până la finalizarea primului.
(4) Mandatul membrilor Consiliului Naţional este
de 4 ani.

reprezentant”

filiale (este precizat doar ce se
întâmplă în situaţia vacantării unui

- Completare text

mandat în Consiliul Naţional al unui
reprezentant al facultăţilor de
psihologie).

După aliniatul (2) se va introduce un nou
aliniat, cu următorul cuprins:
”În situaţia vacantării unui mandat de
reprezentant al psihologilor din filiale,
acesta va fi preluat de persoana care a întrunit
numărul cel mai mare de voturi din lista
persoanelor care au candidat şi nu au ocupat
un loc de reprezentant din partea filialei
respective”.

12 Art.81. - (1) Biroul Executiv este format din cinci - Modificare / înlocuire text*
*Pentru situația în care amendamentul
membri, aleşi pe funcţii de către Consiliul Naţional privind art. 72 nu va fi acceptat:

a)

În. Art. 83, lit. (e) este prevăzut
că

Președintele

Colegiului

dintre membrii săi pentru un mandat de 4 ani, după
cum urmează:

Art. 81 se va modifica și va avea următorul
conținut:

Psihologilor din România conduce
şedinţele Consiliului Naţional şi ale

a) Preşedinte;

Biroul Executiv este format din 9 (nouă)

Biroului

b) 3 vicepreşedinţi;

membri, astfel:

componența stabilită la Art. 81

c)

-Președintele Colegiului Psihologilor din

Președintele

România, care este și Președintele Biroului

Psihologilor din România nu se

Executiv;

regăsește.

Secretarul General.

-8 (opt) membri aleşi pe funcţii de către
Consiliul Naţional dintre membrii săi pentru

Executiv,

dar

în

Colegiului

b) Numărul de 5 membri este prea
mic.

un mandat de 4 ani, după cum urmează:
a)

3 vicepreşedinţi;

b) Secretarul General;
c)

4 membri.

13 Art.83. — Preşedintele Colegiului Psihologilor din - Completare text*
România are următoarele atribuiţii
*Pentru situația în care amendamentul
privind art. 72 nu va fi acceptat:
Înaintea atribuțiilor, se va introduce un
aliniat nou, cu următorul conținut:
(1) Președintele Colegiului Psihologilor
din România este ales de membrii
Consiliului Național, prin vot
secret.

Nu este prevăzută procedura de alegere a
Președintelui Colegiului Psihologilor din
România.

14 Art.115. - în termen de maximum 90 de zile de la - Modificare / înlocuire text*
Art. 114 se va modifica și va avea
data publicării prezentei legii Statutul profesiei de următorul conținut:
psiholog se elaborează de către Colegiul Psihologilor ”În termen de maximum 90 de zile de la data
publicării prezentei legii Statutul profesiei de
din România împreună cu Ministerul Educaţiei psiholog se elaborează de către Colegiul
Naţionale şi Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin Psihologilor din România”
hotărâre de Guvern.

Singura instituție care ar trebui să
elaboreze Statutul profesiei de psiholog
este Colegiul Psihologilor din România,
fără a mai fi nevoie de aprobarea din
partea unei alte instituții.

