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AMENDAMENTE PROPUSE
Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România
Nr.
crt.
1.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Titlul legii

Argumente

Recomandarea
Consiliului Legislativ

Lege privind exercitarea profesiei de psiholog,
reorganizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din
România

Lege privind exercitarea profesiei de psiholog,
organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din
România

2.
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
3.
Art.1. – (1) Profesia de psiholog, sub aspect profesional, (1) Nemodificat
este independentă și se exercită în condițiile și în formele
prevăzute de lege și de Statutul profesiei de psiholog.
(2) Profesia de psiholog precum și anumite competențe
se exercită pe teritoriul României numai de către
persoanele titulare ale unui atestat de practică acordat de
către Colegiul Psihologilor din România în condițiile legii
și ale Statutului profesiei de psiholog.

Observațiile Consiliului
Legislativ.
Pentru
claritatea
reglementării

(2) Profesia de psiholog precum și competențele
generale prevăzute la art. 33 se exercită pe teritoriul
României de către persoanele titulare ale unui atestat de Sintagma se înlocuieşte
liberă practică acordat de către Colegiul Psihologilor din în tot cuprinsul legii.
România în condițiile legii și ale Statutului profesiei de
psiholog.
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Nr.
crt.
4.

Text propunere legislativă

Art.2. – (1) Exercitarea profesiei de psiholog, în general,
și a actului profesional, în special, se face cu respectarea
legii, Statutului profesiei de psiholog, Codului de
Deontologie, a principiilor fundamentale ale profesiei de
psiholog precum și a practicii în general acceptate ori
validate de către comunitatea profesională științifică și
academică.

Amendamente
propuse
Art.2. – (1) Exercitarea profesiei de psiholog, în general,
și a actului profesional, în special, se face cu respectarea
legii, a Statutului profesiei de psiholog, a Codului
Deontologic, a actelor de reglementare emise de către
Colegiul Psihologilor din România în baza legii, a
principiilor fundamentale ale profesiei de psiholog,
precum și a practicii în general acceptate ori validate de
către comunitatea profesională științifică și academică.

(2) Exercitarea profesiei de psiholog se face cu (2) Exercitarea profesiei de psiholog se face cu
respectarea următoarelor principii fundamentale:
respectarea următoarelor principii fundamentale:
a) umanismul profesiei, potrivit căruia întreaga activitatea
profesională se desfășoară în acord cu valorile
fundamentale ale umanității, de respect față de ființa
umană și demnitatea acesteia;

a) umanismul profesiei, potrivit căruia întreaga activitatea
profesională se desfășoară în acord cu valorile
fundamentale ale umanității, de respect față de ființa
umană și demnitatea acesteia;

b) nediscriminării, potrivit căruia actul profesional și
întreaga activitate profesională a psihologului se vor
exercita, respectiv desfășura fără niciun fel de
discriminare;

b) nediscriminarea, potrivit căruia actul profesional și
întreaga activitate profesională a psihologului se vor
exercita, respectiv desfășura fără niciun fel de
discriminare;

c) profesionalismului, potrivit căruia orice act
profesional se va exercita cu responsabilitate și
integritate, potrivit specialității și competenței dobândite
și în strictă concordanță cu normele profesiei, cu
metodele și tehnicile profesionale consacrate profesional
ori recunoscute de comunitatea profesională științifică și
academică;

c) profesionalismul, potrivit căruia orice act profesional
se va exercita cu responsabilitate și integritate, conform
specialității și competenței dobândite și în concordanță cu
normele profesiei, cu metodele și tehnicile consacrate ori
recunoscute de comunitatea profesională, științifică și
academică;
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Argumente
Recomandarea
Consiliului Legislativ
Pentru
respectarea
tehnicii de redactare
legislativă.

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Argumente

d) libertății contractuale, potrivit căruia, începerea
realației profesionale psiholog – pacient poate avea loc
numai în baza consimțământului pacientului ori a
aparținătorilor în cazul minorilor sub vârsta de 14 ani iar
ulterior, în orice situație și în orice moment, pacientul sau
aparținătorii minorului sunt liberi să decidă dacă continuă
sau nu relația profesională cu psihologul ori dacă îi
respectă sau nu recomandările și sfaturile;

d) libertatea contractuală, potrivit căruia, începerea
relației profesionale psiholog – beneficiar poate avea loc
numai în baza consimțământului beneficiarului ori a
aparținătorilor în cazul minorilor sub vârsta de 14 ani iar
ulterior, în orice situație și în orice moment, beneficiarul
sau aparținătorii minorului sunt liberi să decidă dacă
continuă sau nu relația profesională cu psihologul ori
dacă îi respectă sau nu recomandările;

e)
secretului profesional, potrivit căruia datele și
informațiile, indiferent de natura lor, pe care psihologul
le-a primit, aflat ori iau fost comunicate în orice mod în
timpul exercitării actului profesional ori în legătură cu
acesta constituie secret profesional.

e) secretul profesional, potrivit căruia datele și
informațiile, indiferent de natura lor, pe care psihologul
le-a primit, le-a aflat ori i-au fost comunicate în orice mod
în timpul exercitării actului profesional ori în legătură cu
acesta constituie secret profesional.

Art.3. – Avându-se în vedere caracterul umanitar al
profesiei de psiholog, obligația psihologului de a acționa
în toate situațiile profesionale cu deosebit respect față de
ființa umană, cu angajament și profesionalism față de
beneficiarul serviciilor sale, psihologului nu-i pot fi
impuse îngrădiri, condiționări ori moduri de acțiune în
ceea ce privește exercitarea actelor profesionale, luarea
deciziilor profesionale ori formularea recomandărilor
către beneficiarul serviciilor sale.

Art.3.- (1) Psihologul are obligaţia de a acţiona, în toate Se
preiau
din
situaţiile profesionale, cu deosebit respect faţă de fiinţa observațiile Consiliului
umană, cu angajament şi profesionalism faţă de Legislatiuv.
beneficiarul serviciilor sale.
(2) Psihologului nu-i pot fi impuse îngrădiri, condiţionări
ori moduri de acţiune în ceea ce priveşte exercitarea
actelor profesionale sau luarea deciziilor profesionale ori
formularea recomandărilor către beneficiarul serviciilor
sale.

5.

6.
Art.4. – (1) Relația specială a psihologului cu Art.4. – (1) Relația specială a psihologului cu
beneficiarul serviciilor sale se bazează pe încredere fapt beneficiarul serviciilor sale se bazează pe încredere fapt
de natură a impune asigurarea și păstrarea cu strictețe de natură a impune asigurarea secretului profesional.
a secretului profesional.
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Recomandarea
Consiliului Legislativ
Pentru
respectarea
tehnicii de redactare
legislativă și claritatea

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Argumente
normei.

(2) În nici un caz ori situație, psihologul nu poate face
cunoscute, sub nicio formă ori modalitate, date și
informații legate de pacientul său ori aflate în timpul și
cu ocazia exercitării profesiei fără acordul ori solicitarea
beneficiarului serviciilor sale ori a aparținătorilor în cazul
copiilor minori.

(2) Psihologul are obligaţia de a nu transmite sau
divulga datele şi informaţiile legate de beneficiarul
serviciilor de psihologie, aflate în timpul şi cu ocazia
exercitării profesiei, fără acordul sau solicitarea
beneficiarului ori a aparţinătorilor copiilor minori.

(3) În situația în care asupra psihologului se fac presiuni
sau solicitări privind comunicarea, transmiterea ori
divulgarea unor date și informații de natura celor
prevăzute la alin. (1) acesta poate solicita sprijinul
corpului profesional.

(3) În situația în care asupra psihologului se fac
presiuni privind comunicarea, transmiterea ori
divulgarea unor date și informații ce constituie secret
profesional, acesta poate solicita sprijinul corpului
profesional.

(4) Prin excepție, obligația păstrării secretului
profesional nu mai subzistă în cazul în care se impune
luarea unor măsuri pentru protejarea minorilor ori de
preîntâmpinare a săvârșirii unei fapte prevăzute de legea
penală.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), obligația
păstrării secretului profesional nu mai subzistă în cazul în
care se impune luarea unor măsuri pentru protejarea
minorilor ori de preîntâmpinare a săvârșirii unei fapte
prevăzute de legea penală.

7.
Art.5. – În sensul prezentei legi, termenii și expresiile Art.5. - În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de Observațiile Consiliului
următoare au următoarele semnificații:
mai jos au următoarele semnificații:
Legislativ
Pentru
claritatea
a) Beneficiar al serviciilor – clientul persoană fizică sau a) beneficiar al serviciilor de psihologie - persoana fizică normei.
juridică ori pacientul personă fizică;
care, indiferent de starea ei de sănătate, beneficiază în mod
direct de serviciile unui psiholog.
b) Competență cu caracter general – capacitatea de a
realiza o categorie definită de activități ce intră în sfera de
acoperire a unei sau a mai multor specialități
profesionale;

b) competență generală – capacitatea de a realiza o
categorie definită de activități ce intră în sfera de
acoperire a unei specialități profesionale dintre cele
prevăzute la art.33 alin.(1);
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Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

c) Competență profesională – capacitatea de a realiza c) competență profesională – capacitatea de a realiza
categorii de activități ce intră în sfera de acoperire a uneia toate categoriile de activități ce intră în sfera de
sau mai multor specialități profesionale.
acoperire a unei specialități profesionale, corespunzător
treptei de specializare deținute.
d) Competență specifică – capacitatea deplină de a realiza d) treaptă de specializare – nivelul de competență atestat
toate categoriile de activități ce intră în sfera de acoperire de către Colegiul Psihologilor din România într-o
a unei sau a mai multor specialități profesionale;
specialitate profesională sau competență generală,
prevăzut de art. 27;
e) Specialitate profesională – ramură a psihologiei e) nemodificată
aplicate în care s-a specializat un psiholog;
f) Specializare profesională – gradul de competență și de f) Specializare profesională – gradul de competență și de
experiență într-o specialitate profesională exprimat prin experiență dobândite într-o specialitate profesională
trepte profesionale;
exprimat prin trepte profesionale;
g) Supervizare – activitate formativă specifică profesiei g) nemodificată
de psiholog prin care se asigură managementul calității
actului profesional concomitent cu formarea profesională
a practicantului.
h) Registrul Național al Psihologilor cu drept de liberă
practică și al formelor de exercitare a profesiei de psiholog,
denumit în continuare Registrul național al psihologilor –
registrul întocmit şi actualizat de către Colegiul
Psihologilor din România, care cuprinde secțiuni
corespunzătoare specialităţilor şi competențelor care pot fi
dobândite, secţiuni corespunzătoare formelor de exercitare
a profesiei, respectiv secţiuni corespunzătoare furnizorilor
şi programelor de formare profesională avizate.
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Argumente

Nr.
crt.
8.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Argumente

CAPITOLUL II
Exercitarea profesiei de psiholog
9.
10.

Secțiunea 1
Dobândirea dreptului de exercitare a profesiei
Observațiile Consiliului
Art.6. – (1) Dreptul de a exercita activitățile specifice Art.6. – (1) Dreptul de a exercita activitățile specifice legislativ
profesiei de psiholog se dobândește prin acordarea atestatului profesiei de psiholog se dobândește prin acordarea atestatului Pentru
claritatea
de practică de către Colegiul Psihologilor din România.
de liberă practică de către Colegiul Psihologilor din România. normei.
(2) Poate obţine atestatul de practică persoana care (2) Poate obține atestatul de liberă practică persoana care
îndeplineşte următoarele condiţii:
este cetățean român, cetățean al unui stat membru al
Uniunii Europene ori al unui stat al Spațiului Economic
European sau al Confederației Elvețiene și îndeplinește
a) este cetăţean român;
cumulativ următoarele condiții:
b) este cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene
ori al unui stat al Spaţiului 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;

Menţionarea numărului
de ECTS are în vedere
alinierea
la
recomandările EFPA
(Federaţiei Europene a
Asociaţiilor
de
Psihologie),
acesta
fiind
organismul european
responsabil şi pentru
certificarea
EuroPsy
d) îndeplineşte condiţiile de studii universitare;
a) condițiile de studii universitare;
(înscrierea psihologilor
cu drept de liberă
e) a promovat evaluarea scrisă de cunoştinţe pentru intrarea b) a promovat evaluarea scrisă de cunoștințe pentru practică
care
în profesie;
intrarea în profesie;
îndeplinesc condiţiile
lor - 300 ECTS - în
f) are exerciţiul drepturilor civile;
c) are exercițiul drepturilor civile;
Registrul European al
psihologilor cu drept de
g) nu se găseşte într-unul din cazurile de nedemnitate d) nu se găsește într-unul dintre cazurile de nedemnitate liberă practică - ca o
prevăzute de prezenta lege;
prevăzute de prezenta lege;
modalitate de facilitare
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Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

h) este aptă din punct de vedere medical, fizic şi psihic, să e) este aptă din punct de vedere medical, fizic și psihic, să
exercite profesia de psiholog.
exercite profesia de psiholog.
(3) În sensul prezentei legi sunt îndeplinite condiţiile de (3) În sensul prezentei legi sunt îndeplinite condițiile de
studii universitare pentru exercitarea profesiei de psiholog studii universitare pentru exercitarea profesiei de psiholog
dacă solicitantul este titularul:
dacă solicitantul este titularul:
a) diplomei de licenţă în psihologie şi a diplomei de master a) unei diplome de licență în psihologie și a diplomei de
în psihologie, respectiv în domeniul general de master în psihologie ce corespund cumulat unui număr de
specializare, conform sistemului Bologna;
minimum 300 de credite ECTS de formare universitară în
domeniul psihologiei, dintre care 120 de credite sunt
obținute prin absolvirea unor studii masterale într-unul
dintre domeniile de specializare profesională prevăzute la
art.33, corespunzător specialităţii profesionale pentru care
se solicită accesul;
b) diplomei de licenţă în psihologie obţinută anterior b) unei diplome de licență în psihologie în urma
sistemului Bologna, asimilată în condiţiile Legii nr. absolvirii unui program de licență de lungă durată, de
1/2011 Legea Educaţiei Naţionale;
patru sau cinci ani, anterior implementării sistemului
Bologna;
c) diplomei emisă până în anul 1990, inclusiv, de către
instituţiile de învăţământ superior, diplomă care atestă
absolvirea unei facultăţi de filosofie, filosofie-istorie sau
din domeniul ştiinţelor socioumane, dacă titularul lor a
desfăşurat în baza lor activităţi specifice de psiholog pe o
perioadă cumulată de cel puţin l0 ani;

c) unei diplome emise până în anul 1994, inclusiv, de
către instituțiile de învățământ superior, diplomă care
atestă absolvirea unei facultăți de filosofie, filosofieistorie sau din domeniul științelor socio-umane, dacă
titularul acesteia a desfășurat activități specifice de
psihologie pe o perioadă cumulată de cel puțin 10 ani
anterior datei de 31.12.2005;

d) unei diplome de licenţă eliberată de către o instituţie de d) unei diplome de licență eliberată de către o instituție de
învăţământ superior acreditată pentru una dintre învățământ superior acreditată pentru una dintre
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Argumente
a
mobilităţii
profesionale în spaţiul
UE.
O
altă
modificare
semnalată (la punctul
c), vizează includerea
absolvenţilor
din
perioada
1990-1994,
deoarece
prima
generaţie de absolvenţi
de studii de psihologie
a
fost
în
1995
(psihologia
fiind
reintrodusă în 1990
după o perioadă în care
fusese interzisă de către
regimul comunist).
De asemenea, a fost
propusă definirea unei
perioade de tranziție
pentru
intrarea
în
vigoare a modificărilor
propuse
față
de
reglementarea
existentă.

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse
specializările psihosociologie, psihopedagogie specială şi specializările psihosociologie, psihopedagogie specială și
psihologie, în perioada anterioară sistemului Bologna, în psihologie, în perioada anterioară sistemului Bologna, în
condiţiile dublei specializări.
condițiile dublei specializări.

Argumente

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit.a) și
alin.(3), obținerea atestatului de liberă practică în
specialitatea psihoterapie necesită absolvirea unui
program de formare profesională suplimentar, derulat în
condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare
a prezentei legi.
11.
Art.7. - Art.7. – Este nedemn de a exercita profesia de
psiholog cel care, deținând un titlu de calificare
profesională, se găsește cel puțin într-una din următoarele
situații:

Art.7. - Este nedemnă de a folosi titlul de psiholog şi de
a exercita profesia persoana care, deținând un titlu de
calificare profesională, se găsește în cel puțin una din
următoarele situații:

a) a fost condamnată definitiv printr-o hotărâre a) a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească
judecătorească pentru săvârșirea cu intenție a unei definitivă pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni
infracțiuni;
legate de exercitarea profesiei şi nu a intervenit
reabilitarea;
b) a săvârșit abuzuri prin care au fost încălcate drepturile și b) a săvârșit abuzuri sau infracţiuni prin care au fost
libertățile fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre încălcate drepturile și libertățile fundamentale ale omului,
judecătorească;
constatate prin hotărâre judecătorească definitivă şi nu a
intervenit reabilitarea;
c) a săvârșit abateri disciplinare grave, sancționate cu c) are dreptul de liberă practică ridicat ca urmare a
măsura excluderii din profesie, ca sancțiune disciplinară.
săvârșirii unor abateri disciplinare grave.
12.
Art.8. – Îndeplinirea condiției referitoare la starea de Nemodificat
8

La Senat s-a propus
înlocuirea
formulării
”Este nedemn de” cu
”Nu poate exercita”.
Recomandarea
Consiliului legislativ.
La lit. a), b), și c),
pentru
rigoare
normativă,
recomandăm inserarea
termenului „definitivă”
după
sintagma
”hotărâre
judecătorească”.

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Argumente

sănătate corespunzătoare, fizică și psihică, se dovedește cu
un certificat medical de sănătate eliberat de către o unitate
medicală autorizată.

13.
Art.9. - (1) Pe tot parcursul exercitării profesiei de
psiholog, la solicitarea Comisiei de etică, titularul atestatului
de practică este obligat ca, în termenul stabilit prin
dispoziţia de solicitare a efectuării unei expertize
medico-legale pentru constatarea existenţei stării de
sănătate corespunzătoare exercitării activităţilor pentru
care este autorizat, să facă dovada îndeplinirii condiţiei
referitoare la stare de sănătate corespunzătoare, fizică şi
psihică, sub sancţiunea suspendării dreptului de practică a
profesiei până la data efectuării expertizei medico-legale.

Art.9. - (1) Pe tot parcursul exercitării profesiei de
psiholog, la solicitarea Comisiei de etică, titularul
atestatului de liberă practică este obligat să facă dovada
îndeplinirii condiţiei referitoare la starea de sănătate
corespunzătoare, fizică şi psihică, sub sancţiunea
suspendării dreptului de practică a profesiei până la data
prezentării avizului medical eliberat de către o unitate
sanitară autorizată.

(2) Atunci când, ulterior dobândirii dreptului de
practică, se constată că nu mai este îndeplinită condiţia
referitoare la starea de sănătate, fizică şi psihică, Biroul
Executiv dispune ridicarea dreptului de practică a
profesiei pentru persoana respectivă.

(2) În situația în care se constată că nu mai este
îndeplinită condiţia referitoare la starea de sănătate, fizică
şi psihică, ulterior dobândirii dreptului de liberă practică,
Biroul Executiv dispune ridicarea dreptului de liberă
practică a profesiei pentru persoana respectivă, în
condițiile prezentei legi.

Art.10. – (1) În funcție de studiile absolvite, precum și de
exeriența profesională dovedită a solicitantului, atestatul de
practică se acordă pentru practică în condiții de supervizare
sau practică autonomă.

Art.10. – (1) Atestatul de liberă practică se acordă pentru
desfășurarea profesiei în condiții de supervizare sau
practică autonomă, în funcție de studiile absolvite, precum
și de experiența profesională dovedită a solicitantului,

Observațiile Consiliului
legislativ
Pentru
rigoare
în
exprimare și claritatea
normei.
Observațiile primite din
partea
comunității
profesionale
În
comunitatea
profesională
a
psihologilor
există
percepția
că
reglementarea inițială
poate avea caracter
abuziv
(solicitarea
expertizei
medicolegale)..

14.

(2) Atestatul pentru practică în condiții de supervizare se (2) Atestatul pentru liberă practică în condiții de
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Observația Colegiului
Psihologilor
din
România,
Pentru
claritatea
normei.

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse
poate obține de către absolvenții care nu au practică supervizare se poate obține de către absolvenții care nu au
profesională în specialitatea pentru care solicită eliberare practică profesională în specialitatea pentru care solicită
atestatului. Exercitarea profesiei în condiții de supervizare eliberare atestatului. Exercitarea profesiei în condiții de
se face în treapta profesională de practicant.
supervizare se face în treapta profesională de practicant.
(3) Atestatul de practică autonomă se obține de către (3) Atestatul de liberă practică autonomă se obține la
titularul gradului de psiholog specialist sau psiholog trecerea titularului în treapta profesională de psiholog
principal într-o anumită specialitate.
specialist.
(4) Atestatele de practică autonomă se acordă pentru fiecare (4) Atestatul de liberă practică se acordă pentru fiecare
specialitate profesională, competență generală și grad de specialitate profesională, pentru fiecare competență
specializare profesional dobândit.
generală și pentru fiecare treaptă de specializare.

15.
Art.11. – (1) Dovedirea deținerii unui atestat de practică se Art.11. – (1) Dovada deținerii unui atestat de liberă
face după caz:
practică se face, după caz:
a) cu cardul profesional care poate fi inclusiv în format a) cu cardul profesional, care poate fi eliberat inclusiv în
electornic;
format electronic;
b) prin constatarea de către autoritățile și instituțiile b) prin consultarea Registrului național al psihologilor, care
publice ori de către persoanele interesate a existenței este publicat pe pagina de internet oficială a Colegiului
mențiunilor corespunzătoare din Registrul Național al Psihologilor din România;
psihologilor cu drept de practică și al formelor de exercitare
a profesiei de psiholog;
(2) Condițiile emiterii și modelul cardului profesional și a (2) Condițiile și modelul emiterii cardului profesional se
Colegiului Psihologilor din România se aprobă de către stabilesc prin Statutul profesiei de psiholog.
Consiliul Național.
(3) La solicitarea titularului se poate emite un document (3) La solicitarea titularului, se poate emite un document
care să ateste existența atestatului de practică și toate care să ateste existența atestatului de liberă practică și toate
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Argumente

Nr.
crt.

Text propunere legislativă
drepturile ce decurg din obținerea lui.

Amendamente
propuse
drepturile ce decurg din obținerea lui.

Argumente

16.
Art.12. – Persoana care a dobândit un atestat de practică
este înregistrată ca membru al Colegiului Psihologilor din
România precum și în Registrul Național al psihologilor cu
drept de practică și al formelor de exercitare a profesiei de
psiholog la secțiunea corespunzătoare competențelor
dobândite.
17.
Art.13. – (1) Dreptul de practică este supus reavizării
odată la cinci ani și este avizat doar dacă condiția
referitoare la starea de sănătate este îndeplinită și, în toată
această perioadă, au fost realizate numărul de credite de
formare profesională continuă conform reglementărilor
Colegiului Psihologilor din România.

Art.12. – Persoana care a dobândit un atestat de liberă
practică devine membru al Colegiului Psihologilor din
România, prin alocarea unui cod unic profesional şi
înregistrarea în Registrul național al psihologilor la
secțiunea corespunzătoare competențelor dobândite.
Observațiile Consiliului
Art.13. – (1) Atestatul de liberă practică se supune Legislativ
reavizării periodic, o dată la 5 ani, și este avizat doar Pentru
claritatea
în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile referitoare la normei.
starea de sănătate şi obţinerea numărului de credite de
formare profesională continuă, potrivit regementărilor
Colegiului Psihologilor din România.

(2) În situația în care condiția referitoare la formarea
profesională continuă nu este îndeplinită avizul se acordă
sub condiția ca, în termenul acordat, solicitantul să realizeze
cerința sub sancțiunea suspendării dreptului de practică a
profesiei la împlinirea perioadei acordate. În termene de
maximum 3 zile de la data expirării termenului acordat,
solicitantul va depune dovada realizării condiției de
efectuare.

(2) În situația în care nu este îndeplinită condiția referitoare
la formarea profesională continuă, avizul se acordă
provizoriu, până la obţinerea numărului de credite. Avizul
provizoriu nu poate fi eliberat pentru o perioadă mai mare
de 12 luni de la data acordării, sub sancțiunea suspendării
dreptului de liberă practică.

Art.14. – Pe toată perioada exercitării dreptului de practică,
titularul este obligat să-și declare, la filiala unde este
înregistrat, locul de muncă atât la luarea sa în evidență cât și
ulteriror ori de câte ori acesta se modifică sau apare un

Art.14. – (1) Pe toată perioada exercitării profesiei,
psihologul care are calitatea de salariat şi îşi desfăşoară
activitatea în baza unui contract individual de muncă
sau raport de serviciu este obligat să-și declare locul de

18.
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Observațiile Consiliului
Legislativ.
Pentru
claritatea
normei.

Nr.
crt.

Text propunere legislativă
nou loc de muncă.

Amendamente
propuse
muncă la filiala unde este înregistrat, precum şi orice
modificare cu privire la schimbarea acestuia.
(2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin.(1), în
termen de 30 de zile de la data angajării sau de la data
modificării, constituie abatere disciplinară.

Argumente

19.
Secțiunea 2
Încetarea și suspendarea dreptului de practică a
profesiei
20.

Secțiunea a 2-a
Încetarea și suspendarea dreptului de practică a profesiei

Recomandarea
Art.15. – (1) Dreptul de practică dobândit în condițiile Art.15. – (1) Dreptul de liberă practică dobândit în Consiliului Legislativ,
prezentei legi încetează în următoarele condiții:
condițiile prezentei legi încetează în următoarele condiții:
Pentru
claritatea
normei.
a) la solicitarea titularului;
a) Nemodificată
b) ca urmare a ne mai îndeplinirii condiției referitoare la b) în cazul neîndeplinirii condiției referitoare la starea
starea de sănătate corespunzătoare;
de sănătate corespunzătoare;
c) ca urmare apariției unei situații de nedemnitate c) în cazul apariției unei situații de nedemnitate
profesională.
profesională, dintre cele prevăzute la art.7.
(2) Constatarea încetării dreptului de practică se face prin (2) Constatarea încetării dreptului de liberă practică se face
decizia Biroului Executiv și se comunică persoanei prin decizia Biroului Executiv și se comunică persoanei
respective, precum și, dacă este cazul, angajatorului.
respective, precum și, dacă este cazul, angajatorului.
(3) Încetarea dreptului de liberă practică atrage, de drept,
pierderea calității de membru al Colegiului Psihologilor din
România.

21.
12

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse
Art.16. – Suspendarea dreptului de practică se dispune prin Art.16. – (1) Dreptul de liberă practică dobândit în
dispoziția Biroului Executiv atunci când un membru al condițiile prezentei legi se suspendă în următoarele condiții:
Colegiului Psihologilor din România nu a mai plătit
cotizația datorată către corpul profesional pe o durată mai a) în situația în care nu este îndeplinită condiția referitoare
mare de 6 luni de la data punerii în întârziere.
la obţinerea numărului de credite de formare profesională
continuă şi perioada pentru care a fost acordat avizul
provizoriu a expirat;

Argumente

b) în cazul în care cotizația de membru al Colegiului
Psihologilor nu a fost plătită pe o perioadă mai mare de 6
luni.
c) ca urmare a aplicării unei sancţiuni disciplinare,
potrivit prezentei legi.
(2) Suspendarea dreptului de liberă practică se dispune prin
decizia Biroului Executiv, la propunerea secretariatului
general.
(3) Suspendarea dreptului de liberă practică atrage, de
drept, suspendarea calității de membru al Colegiului
Psihologilor din România.
22.

Observațiile Consiliului
Art.17. – Psihologul care a pierdut dreptul de practică poate Art.17. – Psihologul care a pierdut dreptul de liberă Legislativ
solicita redobândirea lui în condițiile prezentei legi și, după practică poate solicita redobândirea acestuia în condițiile Pentru
claritatea
caz:
prezentei legi și, după caz:
normei și eliminarea
repetiției nonnecesare.
a) după intervenirea reabilitării;
a) în termen de 15 zile de la data la care a intervenit
reabilitarea;
b) la redobândirea unei stări de sănătate corespunzătoare;

b) de la data la care a fost depusă dovada privind
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Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse
redobândirea unei stări de sănătate corespunzătoare;

Argumente

c) după cel puțin 5 ani de la data la care i-a fost aplicată c) după 5 ani de la data la care i-a fost aplicată sancțiunea
sancțiunea disciplinară de ridicare a dreptului de practică disciplinară de ridicare a dreptului de liberă practică.
printr-o sancțiune disciplinară.
23.
Art.18. – Suspendarea ori încetarea dreptului de practică a Art.18. – Suspendarea ori încetarea dreptului de liberă
profesiei atrage, de drept, suspendarea respectiv pierderea practică atrage după sine suspendarea, respectiv pierderea
calității de membru al Colegiului Psihologilor din România. calității de membru în structurile de conducere ale
Colegiului Psihologilor din România.
24.
Art.19. – Exercitarea profesiei de psiholog ori a unor
activități atribuite prin lege exclusiv în competența
psihologului de către o persoană care nu este autorizată în
condițiile prezentei legi constituie infracțiune și se
pedepsește conform Codului Penal.

Art.19. – Exercitarea profesiei de psiholog sau a unei
competențe generale prevăzute la art. 33 ori a altor activități
atribuite prin lege exclusiv în competența psihologului, de
către o persoană care nu deține un atestat de liberă practică
eliberat în condițiile prezentei legi constituie infracțiune și
se pedepsește conform Codului Penal.

25.
Art.20. - Instanţele de judecată vor informa din oficiu
Colegiul Psihologilor din România cu privire la aplicarea
unor pedepse rămase definitive vizând interzicerea totală
sau parţială, chiar şi cu caracter temporar, a profesiei de
psiholog.

Art.20. - Instanţele de judecată vor informa, din oficiu,
Colegiul Psihologilor din România cu privire la hotărârile
rămase definitive care stabilesc interzicerea totală sau
parţială, chiar şi cu caracter temporar, a profesiei de
psiholog, în termen de 15 zile de la data rămânerii
definitive a hotărârii judecătorești.

Secțiunea 3
Autorizarea unui psiholog cetățean al unui stat membru al
Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European

Secţiunea a 3-a
Autorizarea unui psiholog cetăţean al unui stat membru al
Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al
Confederației Elvețiene.

26.
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Comisia
pentru
învățământ – Senatul
României.
Prevederea este
redundantă
și
nerelevantă.
Observațiile Consiliului
legislativ.
Este
necesară
completarea
prin
adăugarea

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Argumente
Confederației Elvețiene.

27.
Art.21. – Psihologii prevăzuți la art.6 lit. b) și lit. c) pot
dobândi atestatul de practică și calitatea de membru al
Colegiului Psihologilor din România și exercita profesia
de psiholog în una din formele de exercitare a profesiei de
psihlog doar în măsura în care:

Art.21. – (1) Cetăţenii unui stat membru al Uniunii
Europene, al Spaţiului Economic European sau al
Confederației Elvețiene, titulari ai unei diplome sau ai
unei calificări ori competenţe în domeniul psihologiei în
statul de origine, pot dobândi atestatul de liberă practică
și pot exercita profesia de psiholog pe teritoriul României
în una din formele de exercitare a profesiei de psiholog Observațiile Consiliului
doar dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: legislativ.

a) au domiciliul stabilit pe terioriul României;

a) au domiciliul sau reşedinţa stabilit/ă pe terioriul Este
necesară
României;
completarea
prin
precizarea nivelului de
b) au recunoscut titlul de calificare în psihologie, potrivit b) li s-a recunoscut titlul de calificare în psihologie, competență lingvistică
legii;
potrivit legii;
solicitat.
Pentru
claritate.
c) fac dovada cunoașterii limbii române la un nivel de c) fac dovada cunoașterii limbii române la un nivel de
natură a asigura realizarea actului profesional în natură a asigura realizarea actului profesional în condiții
condiții de siguranță pentru interesul public.
de siguranță pentru interesul public, printr-un certificat
de competență lingvistică de nivel minim B2, conform
reglementărilor europene relevante.
(2) De la data eliberării atestatului de liberă practică,
persoanele prevăzute la alin.(1) devin membri ai
Colegiului Psihologilor din România.
28.
Art.22. – (1) Psihologii stabiliți într-unul din statele
membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiul Economic
European, care sunt membri ai unui corp profesional ori
exercită în mod autorizat profesia de psiholog în statul de

Art.22. – (1) Psihologii stabiliți într-un stat membru al
Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al
Confederaţiei Elveţiene, care sunt membri ai unui corp
profesional al psihologilor ori exercită în mod autorizat
15

Nr.
crt.

Text propunere legislativă
origine, pot exercita temporar, sau ocazional profesia de
psiholog pe teritoriul României fără a mai fi necesară
înscrirea lor în Colegiul Psihologilor din România. În
astfel de situații exercitarea profesiei se aprobă de către
Consiliul filialei potrivit unei proceduri aprobată de
Consiliul Național.
(2) Psihologii prevăzuți la alin. (1) după autorizare vor fi
înscriși în Registrul Național al psihologilor cu drept de
practică și al formelor de exercitare a profesiei de
psiholog într-o secțiune specială.

Amendamente
propuse
profesia de psiholog în statul de origine, pot exercita,
temporar sau ocazional, profesia de psiholog pe teritoriul
României cu respectarea prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul
străinilor în România, cu modificările şi completările
ulterioare și Ordonanţei Guvernului nr.25/2014 privind
încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul
României şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative privind regimul străinilor în România, cu
modificările şi completările ulterioare, fără a mai fi
necesară înscrierea lor în Colegiul Psihologilor din
România. În astfel de situații, exercitarea profesiei se
autorizează de către Biroul executiv.
(2) După autorizare, psihologii prevăzuți la alin. (1) vor fi
înscriși în Registrul național al psihologilor într-o
secțiune specială.

(3) Exercitarea profesiei de psiholog în condițiile Se elimină alin. (3).
alin.(1) se aprobă doar dacă aceasta are loc la o
entitate românească și în interesul ei sau în cadrul
uneia din formele de exercitare a profesiei de psiholog.
(4) Condițiile și procedura de autorizare pentru
exercitarea temporară ori ocazională a profesiei de
psiholog pe teritoriul României se aprobă de către
Consiliul Național.

(3) Procedura de autorizare şi condiţiile pentru
exercitarea temporară sau ocazională a profesiei de
psiholog pe teritoriul României se aprobă de către
Consiliul Național.

29.
Art.23. - Pe durata exercitării cu caracter temporar sau Nemodificat
ocazional a profesiei de psiholog pe teritoriul României,
persoanele autorizate se supun dispozițiilor cu caracter
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Argumente

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Argumente

profesional, regulamentar ori administrativ al calificărilor
profesionale care reglementează exercitarea profesiei.

30.
Art.24. – Autoritatea de recunoaștere a calificării
profesionale obținute în Uniunea Europeană și Spațiul
Economic European și a nivelului de cunoaștere a limbii
române este Colegiul Psihologilor din România.

Art.24. - (1) Autoritatea de recunoaștere a calificărilor
profesionale obținute în Uniunea Europeană, Spațiul
Economic European sau Confederația Elvețiană este
Colegiul Psihologilor din România.
(2) Recunoașterea calificărilor profesionale obținute în
Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau
Confederația Elvețiană se face cu respectarea prevederilor
Legii nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și
calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate
din România, cu modificările şi completările ulterioare,
ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002
privind regimul străinilor în România, cu modificările şi
completările ulterioare și ale Ordonanţei Guvernului
nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea
străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative privind regimul
străinilor în România, cu modificările şi completările
ulterioare, pe baza unei proceduri care se aprobă de către
Consiliul Național.

Art.25. – (1) Colegiul Psihologilor din România poate
solicita autorităților competente din statul membru de
stabilire al solicitantului informații pertinente cu privire
la titlul profesional, calificările, specialitățile și
competenețele profesionale, la legalitatea condiției de

Art.25. – (1) Colegiul Psihologilor din România poate
solicita autorităților competente din statul membru de
origine al persoanei prevăzute la art.21 sau 22, după
caz, informații cu privire la titlul profesional, calificările,
specialitățile și competențele profesionale obţinute, la

31.

17

Observațiile Consiliului
Legislativ
Pentru
claritatea
normei.

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse
stabilire în statul respectiv, la buna conduită profesională conduita profesională a acestuia, precum și la sancțiunile
a acestuia, precum și la absența sancțiunilor disciplinare disciplinare sau penale aplicate în legătură cu exercitarea
sau penale aplicate în legătură cu exercitarea profesie.
profesiei.
(2) În cazul unei reclamații împotriva serviciilor prestate
de un psiholog ce face obiectul art.23 pe teritoriul
României, Colegiul Psihologilor din România informează
organul competent din țara de origine și în măsura în care,
în urma unei investigații preliminare apreciază că există
indicii temeinice privind existența unei cauze de natură a
ridica suspiciuni cu privire la calitatea serviciului prestat
poate dispune ridicarea autorizării acordate. Decizia de
ridicare a autorizării se comunică psihologului și
angajatorului la care acesta își desfășoară activitatea.

(2) În cazul unei reclamații împotriva serviciilor prestate
de un psiholog pe teritoriul României în condiţiile
prevăzute la art.23, Colegiul Psihologilor din România
informează organul competent din țara de origine și în
măsura în care, în urma unei investigații preliminare
apreciază că există indicii temeinice privind existența
unei cauze de natură a ridica suspiciuni cu privire la
calitatea serviciului prestat, poate dispune ridicarea
autorizării acordate. Decizia de ridicare a autorizării se
comunică psihologului și angajatorului la care acesta își
desfășoară activitatea.

Secțiunea 4
Exercitarea profesiei

Secțiunea a 4-a
Exercitarea profesiei

Art.26. – (1) Psihologul cu drept de practică, individual
sau în cadrul unor echipe multidisciplinare, în baza
competeneței
profesionale
dobândite,
desfășoară
activități profesionale în 4 domenii:
a) evaluare psihologică;
b) intervenție psihologică;
c) educația beneficiarilor;
d) cercetare.

Art. 26. - (1) Psihologul cu atestat de liberă practică, în
baza competențelor şi/sau specializărilor profesionale
dobândite, desfășoară, individual sau în cadrul unor
echipe multidisciplinare, următoarele categorii de
activități profesionale asociate domeniului general al
sănătății umane:
a) evaluare psihologică;
b) intervenție psihologică;
c) educație psihologică;
d) cercetare.

Argumente

32.

33.
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Observația Colegiului
Psihologilor
Cele 4 litere definesc
categoriile largi de
activități desfășurate de
psihologi, care au ca
obiectiv
bunăstarea
persoanei și starea de
sănătate, indiferent de
domeniul de activitate
în care se desfășoară.

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
Argumente
propuse
(2) În cadrul domeniilor de activitate, psihologii, în funcţie de (2) Activitățile specifice corespunzătoare fiecărei
specializările dobândite şi titlurile sub care îşi exercită categorii prevăzute la alin.(1) se stabilesc prin Statutul Comisia de educație –
profesia, pot desfăşura următoarele categorii principale de profesiei de psiholog.
Senat
activităţi referitoare la sănătatea umană:
Propunere realizată pe
a) studiul şi evaluarea comportamentului uman şi al
baza
opiniilor
din
proceselor mentale;
comunitatea
b) investigarea, evaluarea şi recomandarea căilor de
psihologilor
soluţionare a problemelor psihologice;
Observațiile primite din
c) elaborarea, aplicarea şi evaluarea unor teste pentru
partea
comunității
măsurarea inteligenţei, abilităţilor, aptitudinilor şi a altor
profesionale
caracteristici umane inclusiv în ceea ce priveşte exercitarea
De exemplu, psihologii
unor funcţii, profesii ori meserii;
care funcționează în
d) aplicarea unor proceduri de investigare şi evaluare,
domeniul școlar sunt
inclusiv teste psihologice şi psihometrice, pentru
foarte adesea angajați
identificarea şi diagnosticarea tulburărilor psihologice sau
cu
titulatura
de
mentale inclusiv în ceea ce priveşte exercitarea unor funcţii,
profesor, psihologii din
profesii ori meserii;
domeniul militar pot fi
e) intervenţii pentru prevenirea, tratarea sau depăşirea
angajați ca ofițeri etc.
tulburărilor şi disfuncţiilor psihologice ori mentale sau
pentru îmbunătăţirea performanţei, bunăstării şi ajustării
stării de sănătate, inclusiv psihoeducaţia şi psihoterapia;
f) testarea psihologică, prevenirea şi psihoterapia
tulburărilor emoţionale, comportamentale şi de
personalitate, precum şi a fenomenelor de inadaptare la
mediul social şi profesional;
g) activităţi de suport psihologic în patologii medicale
specifice, la cerere ori la recomandarea medicului
specialist;
h) interpretarea datelor obţinute şi elaborarea
recomandărilor pe care le consideră necesare.
i)
cercetare, consultare şi educaţie pentru sporirea
sănătăţii
cognitive,
comportamentale,
emoţionale,
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Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

interpersonale şi psihologice în vederea asigurării stării de
sănătate;
(3) Activităţile prevăzute la alin. (1) pot avea ca beneficiar (3) Activitățile prevăzute la alin. (1) pot avea ca
individul, grupurile de persoane, familiile, organizaţiile, beneficiar un individ, un grup de persoane, o familie, o
instituţiile şi comunităţile umane.
organizație, o instituție sau o comunitate umană.
34.
Art.27. – Într-o specialitate profesională, în funcție de
studiile absolvite, licență, masterat, respectiv doctorat,
de formarea profesională continuă parcursă prin cursuri,
stagii de specializare sau alte forme de perfecționare
precum și de experiența profesională dovedită a
solicitantului pot fi obținute următoarele trepte de
specializare:
a) practicant;
b) specialist;
c) principal.

Art.27. – Într-o specialitate profesională, în funcție de
studiile absolvite, de formarea profesională continuă
parcursă prin cursuri, stagii de specializare sau alte forme
de perfecționare, precum și de experiența profesională
dovedită a solicitantului, un psiholog poate obţine
următoarele trepte profesionale:
a) practicant;
b) specialist;
c) principal.

35.
Art.28. - (1) Cu titlul de practicant exercită profesia Art.28. - (1) Psihologul care a obţinut treapta de
titularul unui atestat de practică în regim de supervizare.
practicant exercită profesia în regim de supervizare, în
baza unui atestat de liberă practică.
(2) Supervizarea se asigură, potrivit convenției dintre
părți, de către un psiholog titular al gradului de
psiholog specialist ori psiholog principal în specializarea
în care practicantul își desfășoară activitatea profesională.

(2) Supervizarea se asigură, potrivit convenției dintre
părți, de către un psiholog specialist ori psiholog principal
în specialitatea în care practicantul își desfășoară
activitatea profesională.

(3) Condițiile, modalitățile și procedura de derulare a (3) Condițiile, modalitățile și procedura de derulare a
activității de supervizare profesională se vor stabili de activității de supervizare profesională se aprobă de către
către Consiliul Național al Colegiului Psihologilor din Consiliul Național.
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Argumente

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Argumente

România.
36.
Art.29. - (1) Poate obține gradul de psiholog specialist Art.29. – (1) Poate obține treapta de psiholog specialist
psihologul practicant care îndeplinește următoarele psihologul practicant care îndeplinește următoarele
condiții:
condiții:
a) are o experiență profesională efectivă și neîntreruptă în a) nemodificată
specialitatea pentru care solicită eliberarea atestatului de
minimum 2 ani și a efectuat minimum 100 de ore de
activități formative prin supervizare după obținerea
atestatului de practicant;
b) a fost declarat admis în urma parcurgerii procedurii de b) nemodificată
atestare profesională.
(2) Pentru specializarea psihoterapie, numărul minim de (2) Pentru specialitatea psihoterapie, numărul minim de
ore de activități formative prin supervizare este de 150.
ore de activități formative prin supervizare este de 150.
37.
Art.30. – Psihologul practicant care, în termen de
maximum 3 ani de la finalizarea perioadei de exercitare a
profesiei în regim de supervizare sau de maximum 7 ani
de la obținerea atestatului de practicant, nu
promovează examenul de specialist, va relua un ciclu de
100 ore de supervizare pentru a putea susține examenul
de specialist.

Art.30. – Psihologul practicant care, în termen de 3 ani de
la finalizarea perioadei de exercitare a profesiei în regim
de supervizare nu promovează examenul de specialist, va
relua un ciclu de 100 ore de supervizare, respectiv de 150
de ore de supervizare pentru specialitatea psihoterapie,
pentru a putea susține examenul de specialist.

38.
Art.31. – (1) Condițiile referitoare la experiența Art.31. – (1) nemodificat
profesională, derularea supervizării profesionale, educația
și formarea profesională continuă, precum și metodologia
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Observațiile Consiliului
Legislativ
Pentru
normei.

claritatea

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

de organizare a evaluărilor scrise de cunoștințe și a altor
proceduri derulate în vederea atestării profesionale a
psihologilor, se aprobă de către Consiliul Național pe
trepte de specializare, specialități și competențe generale.
(2) Evaluările scrise de cunoștințe derulate în vederea
atestării profesionale a psihologilor, se organizează de
către Colegiul Psihologilor din România, conform unei
metodologii adoptate de Consiliul Național.

(2) Evaluarea scrisă a cunoștințelor, în vederea atestării
profesionale a psihologilor, se organizează de către
Colegiul Psihologilor din România, conform unei
metodologii aprobate de către Consiliul Național.

39.
Art.32. – (1) Poate obține treapta de psiholog principal Art.32. – (1) Poate obține treapta de psiholog principal
psihologul specialist care:
psihologul specialist care îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii:
a) are 5 ani practică neîntreruptă și efectivă a profesiei ca
specialist anterior depunerii solicitării de obținere a
titlului de psiholog principal în specialitatea pentru care
solicită acordarea gradului;

a) are 5 ani practică neîntreruptă și efectivă a profesiei ca
specialist, anterior depunerii solicitării de obținere a
treptei de psiholog principal în specialitatea pentru care
solicită acordarea acesteia;

b) a finalizat stagiile de specializare ori alte forme de
perfecționare stabilite de către Consiliul Național ca fiind
minimum necesare pentru obținerea gradului de psiholog
principal;

b) a finalizat stagiile de specializare ori alte forme de
perfecționare stabilite de către Consiliul Național ca fiind
minimum necesare pentru obținerea treptei de psiholog
principal;

c) a fost declarat admis în urma parcurgerii procedurilor c) nemodificată.
de atestare profesională.
40.
Art.33. - (1) Formarea și atestarea profesională a
psihologilor se poate face în unul sau mai multe dintre
următoarele domenii de specializare, care includ toate

Art.33. - (1) Dreptul de liberă practică dobândit în
condițiile prezentei legi se exercită în unul sau mai
multe dintre următoarele domenii de specializare, care
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Argumente

Nr.
crt.

Text propunere legislativă
specialitățile profesionale și direcțiile de supraspecializare
profesională:
a) Sănătate;
b) Muncă și organizații;
c) Educație.

Amendamente
propuse
includ toate specialitățile profesionale și direcțiile de
supraspecializare profesională:

Argumente

a) – c) nemodificate

(2) Specialitățile profesionale și domeniile de (2) Specialitățile profesionale aferente fiecărui domeniu
supraspecializare din cadrul fiecărui domeniu de de specializare se stabilesc prin normele metodologice de
specializare, precum și competențele aferente acestora, se aplicare a prezentei legi.
aprobă prin Statutul profesiei de psiholog.
(3) Competențele aferente specialităților profesionale,
corespunzătoare fiecărei trepte de specializare, se
stabilesc prin Statutul profesiei de psiholog.
(4) Domeniile de supraspecializare din cadrul fiecărei
specialități profesionale, precum și competențele aferente
acestora, se stabilesc prin Statutul profesiei de psiholog.
41.
Art.34. – (1) Absolvenții altor facultăți autorizate și
acreditate de Ministerul Educației Naționale, care
îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute la art.6 lit.a),
lit.b), sau lit.c), precum și cumulativ condițiile prevăzute
la art.6 lit.e), lit f), lit.g) și lit.h), pot dobândi atestate de
practică pentru competențe generale, după cum urmează:
a) Psihoterapie pentru absolvenții de medicină, asistență
socială, psihopedagogie specială, teologie, filosofie;
b) Psihopedagogie specială pentru absolvenții de
psihopedagogie specială;

Art.34. – (1) Absolvenții de studii de licență autorizate și
acreditate de Ministerul Educației şi Cercetării potrivit
legii, în alte specializări decât psihologia, care îndeplinesc
condițiile prevăzute la art. 6 alin. (2), lit. b) - e), pot
dobândi atestate de liberă practică pentru competențe
generale, după cum urmează:

Observația Colegiului
Psihologilor
din
România

Completarea cu alin.
(2) este necesară din
perspctiva
asigurării
a) psihoterapie, pentru absolvenții specializărilor uniformității condițiilor
medicină generală, asistență socială, pedagogie/științele de formare profesională
pentru psihologi și
educației, psihopedagogie specială, teologie și filosofie;
persoanele care pot
competențele
b) psihopedagogie specială, pentru absolvenții accesa
generale
în
psihologie
specializării psihopedagogie specială;
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Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Argumente
definite prin articol.

c)
Psihologie
judiciară
pentru
evaluarea
comportamentului simulat prin tehnica poligraf, pentru
psihologi și pentru absolvenții unei facultăți de drept;

c)
psihologie
judiciară,
pentru
evaluarea
comportamentului simulat prin tehnica poligraf, pentru
absolvenții specializărilor psihologie și drept;

d) Terapii ocupaționale pentru absolvenții de studii în d) terapii ocupaționale pentru absolvenții specializării
domeniul terapiilor ocupaționale.
terapii ocupaționale.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor face dovada
absolvirii unui program de master în domeniul general de
specializare pentru care solicită atestarea, cu excepția
medicilor specialiști psihiatri.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să facă
dovada absolvirii unui program de master în domeniul de
specializare pentru care solicită atestarea, cu excepția
medicilor specialiști psihiatri.
(4) Obținerea dreptului de liberă practică pentru
competențele generale poate necesita urmarea unor
programe de formare profesională suplimentară celei
universitare. Condițiile privind formarea profesională
suplimentară solicitată pentru obținerea dreptului de
liberă practică a competențelor generale se reglementează
prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Prevederile art.8, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13,
art.14, art.15, art.16, art.17, art.18, art.19, art.20 și art.21
se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește
persoanele care exercită competențe generale fără însă ca
acestea să aibă dreptul de a folosi titlul de psiholog.

(5) Prevederile art.8 - 20 se aplică în mod corespunzător
și în ceea ce privește persoanele care exercită competențe
generale, fără însă ca acestea să aibă dreptul de a folosi
titlul de psiholog.
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Nr.
crt.
42.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Art.35. – (1) Consiliul Național aprobă categoriile de Art.35. – (1) Nemodificat
activități, pe trepte de specializare, ce intră în sfera de
acoperire specifică competențelor generale și specifice
precum și formele de pregătire, condițiile și metodologia
de obținere a specialităților și competențelor.
(2) În cadrul procesului de obținere a treptei de specialist
sau principal se vor avea în vedere exclusiv masteratele și
alte programe de pregătire sau/și formare profesională
avizate de către Colegiul Psihologilor din România.

(2) În cadrul procesului de atestare profesională vor fi
luate în considerare exclusiv programele universitare de
licență și master acreditate conform legii, precum și alte
programe de pregătire sau/și formare profesională avizate
de către Autoritatea Națională pentru Calificări sau
Colegiul Psihologilor din România, după caz.

43.
Art.36. - (1) Psihologul este obligat ca pe toate actele și Nemodificat
documentelor eliberate sau atestate în legătură cu
exercitarea profesiei să aplice semnătura sa olografă
însoțită de aplicarea unei parafe cuprinzând:
a) numele și prenumele;
b) codul de înregistrare în Registrul Național al
psihologilor cu drept de practică.
(2) Codul de parafă se eliberează de către Colegiul
Psihologilor din România odată cu emiterea cardului
profesional.
44.
Art.37. – (1) În vederea creșterii gradului de pregătire
profesională și asigurării unui nivel ridicat al
cunoștințelor profesionale, titularii atestatelor de practică
sunt obligați să parcurgă programe de formare

Art.37. – (1) În vederea creșterii gradului de pregătire
profesională și asigurării unui nivel ridicat al
cunoștințelor profesionale, titularii atestatelor de liberă
practică sunt obligați să parcurgă programe de formare
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Argumente

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse
profesională continuă avizate și creditate de către profesională continuă avizate și creditate de către
Colegiul Psihologilor din România cumulând un numărul Colegiul Psihologilor din România cumulând numărul de
de credite profesionale stabilit de către Consiliul credite profesionale stabilit de către Consiliul Național.
Național.
(2) Consiliul Național aprobă sistemul și procedurile de (2) Nemodificat.
avizare și de creditare a formelor și programelor de
formare profesională continuă.

Argumente

45.
Secțiunea 5
Formele de exercitare a profesiei de psiholog

Secțiunea a 5-a
Formele de exercitare a profesiei de psiholog

Art.38. - Psihologul membru al Colegiului Psihologilor din
România titular al dreptului de practică a profesiei de
psiholog pe teritoriul României poate exercita profesia
cu titlul profesional deţinut ca psiholog salariat sau într-una
din formele de organizare a profesiei de psiholog.

Art.38. – Titularul unui atestat de liberă practică sau al
unui atestat prevăzut la art. 34, poate exercita profesia
pe teritoriul României în calitate de salariat şi/sau ca
titular al unei forme de exercitare a profesiei de psiholog
ori în baza acordului de colaborare prevăzut la art.41.

46.

47.
Art.39. – Exercitarea profesiei de psiholog în calitate de
salariat se poate realiza prin ocuparea unei funcții de
funcționar public, funcționar public cu statut special,
personal contractual sau a altor funcții, potrivit legilor
speciale și regulamentelor ori statutelor instituțiilor
respective, în următoarele condiții:
a) deținerea atestatului de liberă practică;
b) fișa postului să cuprindă activități de psihologie,
corespunzătoare categoriilor prevăzute la art. 26 alin.(1)
și (2).
48.
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Observațiile Consiliului
Legislativ
Pentru
rigoare
claritate normativă.

și

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse
Art.39. – (1) Formele de exercitare a profesiei de psiholog Art.40. – (1) Exercitarea profesiei de psiholog de către
se pot înființa și organiza de către psihologii cu drept de psihologii cu atestat de liberă practică, membri ai Colegiului
practică, membrii ai Colegiului Psihologilor din România în Psihologilor din România, se face în una dintre următoarele
una dintre următoarele forme:
forme:
a) cabinet individual de psihologie;
b) societatea civilă profesională;
c) societate profesională cu răspundere limitată.

a) – c) nemodificate

(2) Fiecare formă de exercitare a profesiei furnizează
exclusiv serviciile corespunzătoare atestatului de practică a
titularului, respectiv titularilor în cazul societății civile
profesionale.

(2) Fiecare formă de exercitare a profesiei furnizează
exclusiv serviciile corespunzătoare atestatului de liberă
practică a titularului, respectiv titularilor în cazul societății
civile profesionale.

Argumente

(3) Înființarea, organizarea și funcționarea formelor (3) Modalitatea de înfiinţare, organizarea și funcționarea
profesiei de psiholog se face potrivit prezentei legi și a formelor de exercitare a profesiei de psiholog, prevăzute la
Statutului profesiei de psiholog.
alin.(1), se stabilesc prin Statutul profesiei de psiholog.
(4) Formele de exercitare a profesiei de psiholog înființate (4) Formele de exercitare a profesiei de psiholog înființate
se înregistrează în Registrul Național al Psihologilor și al se înregistrează în Registrul Național al Psihologilor, în
formelor de exercitare a profesiei de psiholog.
secțiunea dedicată formelor de exercitare a profesiei de
psiholog.
Întrucât se regăsește la
(5) Aprobarea înființării unei forme de exercitare a
alin. (3).
profesiei de psiholog se face de către Biroul Executiv Alin. (5) se elimină.
potrivit procedurii aprobate prin Statutul profesiei de
psiholog.
49.
Art.40. – (1) Cabinetul individual de psihologie se poate Se elimină
înființa de către titularul unui atestat de practică.
(2) În cadrul cabinetului individual își desfășoară activitatea
titularul său singur sau împreună cu alți psihologi precum și
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Articolele 40-49 vor fi
eliminate din textul
legii și vor face
obiectul
Statutului

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Argumente

cu personal administrativ, tehnic ori de specialitate.
(3) În cabinetul individual al psihologului specialist sau
principal pot avea statutul de salariat psihologi în
specialitatea titularului cabinetului individual.

profesiei,
conform
prevederilor
art.39
alin. 3.

Art.41. – (1) Pentru a-și crea facilități tehnico-economice și Se elimină
pentru a-și diminua ori împărți costurile de funcționare
cabinetele individuale se pot grupa.
(2) Gruparea cabinetelor nu afectează individualitatea
profesională fiecare dintre ele păstrându-și individualitatea
în relațiile cu beneficiarii serviciilor, cu autoritățile ori cu
celelalte entități cu care relaționează.
(3) În baza contractului de grupare cabinetele individuale își
pot justifica față de autoritățile fiscale împărțirea costurilor
de funcționare și refacturarea lor.

Articolele 40-49 vor fi
eliminate din textul
legii și vor face
obiectul
Statutului
profesiei,
conform
prevederilor
art.39
alin. 3.

Art.42. – (1) În vederea oferirii unor servicii Se elimină
complementare, cât mai diversificate și complete ori pentru
realizarea unor proiecte comune sau de interes public
general, două sau mai multe cabinetele individuale se pot
asocia și desfășura activitatea profesională în regim de
asociere.
(2) Asocierea și funcționarea asocierii se stabilește prin
contractul dintre părți iar activitatea profesională se
desfășoară cu caracter personal de fiecare titular al
atestatului de practică, drepturile și obligațiile profesionale
neputând fi cedate. În mod corespunzător cabinetele
individuale se pot asocia cu societățile civie.
(3) Asocierea se poate face exclusiv pentru desfășurarea

Articolele 40-49 vor fi
eliminate din textul
legii și vor face
obiectul
Statutului
profesiei,
conform
prevederilor
art.39
alin. 3.

50.

51.
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Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Argumente

activității profesionale sau poate include și scopul și
beneficiile contractului de grupare potrivit art.41.
52.
Art.43. – (1) Societatea civilă profesională de psihologie se Se elimină
constituie din doi sau mai mulți titulari ai atestatului de
practică.
(2) În cadrul societății civile își desfășoară activitatea
psihologii titulari singuri sau împreună cu alți psihologi
precum și cu personal administrativ, tehnic ori de
specialitate.
(3) În societatea civilă profesională de psihologie vor putea
fi salariați exclusiv psihologi care au specialitatea sau o
competență cu caracter general similară cu a membrilor
asociați ai societății.

Articolele 40-49 vor fi
eliminate din textul
legii și vor face
obiectul
Statutului
profesiei,
conform
prevederilor
art.39
alin. 3.

Art.44. - (1) Societatea profesională cu răspundere limitată Se elimină
este o societate cu personalitate juridică, constituită în
condițiile prevăzute de prezenta lege și de Statutul profesiei
de psiholog prin asocierea a cel puțin doi titulari ai
atestatului de practică autonomă, aflați în exercițiul
profesiei, indiferent dacă dețin sau nu ori dacă aparțin sau nu
unei alte forme de exercitare a profesiei.
(2) Dobândirea personalității juridice a societății
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) Obligațiile și răspunderea societății profesionale cu
răspundere limitată sunt garantate cu patrimoniul propriu.
Asociații răspund personal numai în limita aportului social

Articolele 40-49 vor fi
eliminate din textul
legii și vor face
obiectul
Statutului
profesiei,
conform
prevederilor
art.39
alin. 3.

53.
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crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Argumente

al fiecăruia.
(5) Prin contractul de societate se stabilește organizarea și
funcționarea societății, modul de împărțire a profitului și de
stabilire a pierderilor, organele de conducere și atribuțiile
lor, reprezentarea în fața terților, dizolvarea și lichidarea
societății. Unde asociații nu au convenit altfel se va aplica
dreptul comun.
(6) În situația în care societatea profesională cu răspundere
limitată se constituie din psihologi care fac parte din alte
forme de exercitare a profesiei, acestea din urmă își
încetează sau își suspendă activitatea potrivit deciziei
asociaților.
(7) În cadrul societății profesionale cu răspundere limitată își
pot desfășura activitatea și alți psihologi, indiferent de
specialitățile și competențele deținute, precum și personal
administrativ, tehnic ori de alte specialități.
(8) Societatea profesională cu răspundere limitată conduce
contabilitatea în partidă simplă și este supusă regimului
transparenței fiscale. Plata impozitului pe venit se face de
către fiecare asociat, pentru venitul său propriu.
54.
Art.45. – (1) Cabinetele grupate și asociate pot avea și Se elimină
proprietate comună dacă prin contractul de asociere
respectiv de grupare s-a convenit în acest sens.
(2) Dacă părțile nu convin altfel prin contractul de asociere
respectiv de grupare, încetarea și lichidarea asocierii
respectiv a grupării se face potrivit dreptului comun.

Articolele 40-49 vor fi
eliminate din textul
legii și vor face
obiectul
Statutului
profesiei,
conform
prevederilor
art.39
alin. 3.

Art.46. – (1) Titularul formei de organizare poate schimba Se elimină

Articolele 40-49 vor fi

55.
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Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Argumente

oricând forma de exercitare a profesiei, cu înștiințarea
filialei din care face parte.
(2) Psihologul nu își poate exercita profesia într-o
specialitate, în același timp, în mai multe forme de
exercitare a acesteia fără acordul celorlalți asociați.
(3) La constituirea formelor de exercitare a profesiei și
ulterior, psihologii au dreptul să stabilească patrimoniul
afectat exercitării profesiei, în condițiile legii.
(4) Forma de exercitare a profesiei din care provine
asociatul, dacă este cazul, își încetează activitatea
profesională desfășurată în nume propriu pe perioada în care
psihologul titular sau, după caz, psihologi titulari ai acesteia
au calitatea de asociat în societatea profesională cu
răspundere limitată. Pe perioada în care forma de exercitare
a profesiei își încetează activitatea din această cauză, în
Registrul Național al Psihologilor și a formelor de exercitare
a profesiei de psiholog se menționează corespunzător
situația privind încetarea activității, în condițiile prevăzute
de Statutul profesiei de psiholog.

eliminate din textul
legii și vor face
obiectul
Statutului
profesiei,
conform
prevederilor
art.39
alin. 3.

Art.47. - Orice formă de exercitare a profesiei, poate să Se elimină
încheie convenții de colaborare cu experți sau cu alți
specialiști, în vederea realizării obiectului de activitate ori
pentru realizarea serviciilor prestate.

Articolele 40-49 vor fi
eliminate din textul
legii și vor face
obiectul
Statutului
profesiei,
conform
prevederilor
art.39
alin. 3.

Art.48. – (1) Formele de exercitare a profesiei de psiholog Se elimină
pot înființa puncte secundare de lucru în localitatea în care

Articolele 40-49 vor fi
eliminate din textul

56.

57.
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Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Argumente

funcționează sau în alte localități. Înființarea unui punct
secundar de lucru se aprobă de către filiala în raza cărei
funcționează sediul secundar.
(2) Punctul secundar de lucru se înregistrează la
administrația financiară în vederea luării în evidență și a
decontării cheltuielilor efectuate cu funcționarea sediului
secundar și desăfășurarea activităților.

legii și vor face
obiectul
Statutului
profesiei,
conform
prevederilor
art.39
alin. 3.

Art.49. - (1) Formele de exercitare a profesiei de psiholog Se elimină
se individualizează prin denumire, după cum urmează:
a)
în cazul cabinetului individual - numele psihologului
titular urmat de sintagma cabinet de psihologie;
b)
în cazul societăților civile profesionale - numele a
cel puțin unuia dintre asociați, urmat de sintagma societate
civilă de psihologie;
c)
în cazul societăților profesionale cu răspundere
limitată – o denumire care să o individualizeze în raport cu
alți furnizori de astfel de servicii.
(2) În cazul societății profesionale cu răspundere limitată
denumirea se va aviza de către Colegiul Psihologilor din
România anterior încheierii actului de constituire a
societății.
(3) Denumirea formei de exercitare a profesiei,
individualizată potrivit alin. (1), poate fi păstrată și după
decesul ori plecarea unuia dintre asociați, cu acordul
acestuia, sau, după caz, al tuturor moștenitorilor celui
decedat, exprimat în formă autentică.
(4) Denumirile prevăzute la alin. (1) vor figura pe firmele
cabinetelor sau societăților, în condițiile stabilite de Codul
de deontologie.

Articolele 40-49 vor fi
eliminate din textul
legii și vor face
obiectul
Statutului
profesiei,
conform
prevederilor
art.39
alin. 3.

58.
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Nr.
crt.
59.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse
Art.41. – (1) În vederea exercitării profesiei, titularul
unui atestat de liberă practică poate solicita Colegiului
Psihologilor din România înregistrarea sa ca psiholog
colaborator, într-o secţiune specifică a Registrului
naţional al psihologilor.

Argumente

(2) Psihologul colaborator, în baza documentului emis de
către Colegiul Psihologilor din România poate solicita
administrației financiare în raza căreia își are domiciliul
luarea în evidență și eliberarea unui cod unic de
înregistrare fiscală în vederea exercitării profesiei.
(3) Psihologul colaborator își exercită activitatea exclusiv
în cadrul formelor de exercitare a profesiei prevăzute la
art.39 alin.(1) în baza unui acord de colaborare.
(4) Pe perioada derulării activității în baza acordului
prevăzut la alin. (2), psihologul colaborator nu-și poate
exercita profesia în calitate de titular al unei forme de
exercitare a profesiei de psiholog.
(5) Modalitatea de derulare a activității psihologilor
colaboratori şi modelul cadru al acordului de colaborare
se reglementează prin Statutul profesiei de psiholog.
60.
Art.50. – (1) În cadrul oricărei forme de exercitare a
profesiei se pot organiza și desfășura activități de practică
sau de stagiu profesional pentru studenții la facultățile de
psihologie.

Art.42. – (1) În cadrul oricărei forme de exercitare a
profesiei se pot organiza și desfășura activități de practică
sau de stagiu profesional pentru studenți, precum și
programe de internship, potrivit legii.

(2) Pot organiza activități de practică sau de stagii Alin. (2) se elimină.
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Observațiile Consiliului
Legislativ
Pentru
claritatea
exprimării.
Atât practica elevilor şi

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

profesionale formele de exercitare a profesiei de psiholog
avizate de către de o comisie organizată din
reprezentanți ai Colegiului Psihologilor din România și
ai unei facultăți de profil.
(3) Condițiile și procedura de autorizare a formelor de Alin. (3) se elimină
exercitare a profesiei de psiholog în vederea dobândirii
dreptului de a desfășura activități de practică și stagii
profesionale precum și condițiile de organizare,
desfășurare și de evidențiere a stagiilor de practică și de
stagiu profesional pentru studenți de la facultățile de
psihologie ori pentru masteranzi se aprobă de către
Consiliul Național în baza protocolului încheiat cu
facultatea de profil.

Argumente
studenţilor,
cât
şi
internshipul
sunt
reglementate prin legi
speciale. Ca atare nu
este
nevoie
de
reglementarea lor în
această lege.

(4) Contractele de practică sau de stagiu profesional se
înregistrează la filiala Colegiului Psihologilor din România
în raza de competență a căreia funcționează forma de
exercitare a profesiei și la facultatea căreia îi aparține
studentul respectiv masterandul.

(2) Contractele/convenţiile privind practica sau stagiul
profesional, precum şi contractele de internship se
înregistrează la filiala Colegiului Psihologilor din România
în raza de competență a căreia funcționează forma de
exercitare a profesiei.

Art.51. - (1) Pe perioada exercitării profesiei de psiholog
în una din formele prevăzute de prezenta lege, psihologii
sunt obligați să încheie convenții de plată a obligațiilor
către bugetul de stat și bugetele speciale conform
procedurii și modelului aprobat prin hotărâre de Guvern.

Art.43. - (1) Pe perioada exercitării profesiei de psiholog
în una din formele prevăzute de prezenta lege, psihologii
pot încheia convenții de plată a obligațiilor către bugetul de
stat și bugetele speciale conform procedurii și modelului
aprobat prin hotărâre a Guvernului.
Propunerea deputatului
Radu
(Comisia
de
(2) Perioada exercitării profesiei într-una din formele sănătate) se referă la
de exercitare prevăzute de prezenta lege constituie vechimea în muncă, cu
vechime în muncă.
relevanță pentru pensie,
concursuri în instituții

61.
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Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

(2) Psihologii care exercită profesia într-una din Alin.(2) se elimină.
formele de exercitare a profesiei de psiholog prevăzute
de prezenta lege, la cerere, se pot pensiona și beneficia
de drepturile legale aferente la vârsta legală de
pensionare.
(3) Continuarea activității profesionale peste vârsta Alin. (3) se elimină.
legală de pensionare se face cu avizul anual al
Colegiului Psihologilor din România. Acordarea
avizului de continuare a activității profesionale peste
vârsta de pensionare se face în măsura în care sunt
îndeplinite condițiile referitoare la starea de sănătate
corespunzătoare și la îndeplinirea obligației de a
efectua educație profesională continuă. Exercitarea
profesiei peste vârsta de pensionare nu exclude
beneficiul dreptului legal la pensie.

Argumente
publice etc..
Eliminările
sunt
necesare
datorită
redundanței
și
suprapunerii cu Codul
Muncii şi legislaţiei
specifice.

62.
Art.52. - Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică în mod
corespunzător și titularilor atestatului de practică prevăzuți
la art.34 care își pot exercita profesia în una din formele
prevăzute de prezenta lege inclusiv prin asociere cu
psihologi pentru a asigura furnizarea unor servicii cât mai
diversificate.

Art.43. - Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică în mod
corespunzător și titularilor atestatului de liberă practică
acordat potrivit art.34, care își pot exercita profesia în
una din formele prevăzute de prezenta lege, inclusiv prin
asociere cu psihologi, pentru a asigura furnizarea unor
servicii cât mai diversificate.

Art.53. - (1) Activitatea psihologilor angajaţi în instituţiile
de stat se derulează în cadrul structurilor interne de
psihologie, organizate şi înfiinţate cu avizul Colegiului
Psihologilor din România, conform unei metodologii
adoptate de Consiliul national.

Art.44. - (1) Psihologii angajați în instituțiile de stat pot
furniza servicii de psihologie doar pentru instituţie, pentru
beneficiarii acesteia și pentru aparținătorii lor, fără a putea
furniza servicii pentru terţi, cu excepția situației în care
activitatea se desfășoară în cadrul unei forme de
exercitare prevăzute la art.39.

63.
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S-a reformulat întrucât,
în
special
pentru
psihologii
clinicieni
angajați în sistemul
public de sănătate, dar
și pentru alte categorii
de
psihologi
care

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

(2) Structurile de psihologie din cadrul instituţiilor publice
pot furniza servicii de psihologie pentru instituţie şi pentru
beneficiarii acesteia, fără a putea furniza servicii pentru
terţi.
(3) În cadrul structurilor de psihologie pot fi organizate
programe de practică, supervizare sau internship, precum şi
programe de formare continuă, cu titlu gratuit şi cu avizul
Colegiului Psihologilor din România.

Amendamente
propuse

Argumente

lucrează în sistemul
Alin.(2) se elimină.
public,
prevederile
iniţiale sunt de natură a
crea dificultăți majore
și
potențial
insurmontabile
în
(2) În cadrul activității desfăşurate în instituțiile de stat pot derularea
activității
fi organizate, gratuit, stagii de practică, supervizare, precum profesionale.
şi programe de formare continuă, cu acordul
angajatorului.
(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) constituie
abatere disciplinară.

64.

65.

Secțiunea 6
Drepturile și îndatoririle psihologului

Secțiunea a 6-a
Drepturile și îndatoririle psihologului

.
Art.54. – Psihologul cu drept de practică are următoarele Art.45. – Psihologul cu atestat de liberă practică are Observația Consiliului
drepturi:
următoarele drepturi:
legislativ
Pentru
claritatea
a) să exercite profesia într-una din formele prevăzute de a) nemodificată
normei.
lege;
b) să i se recunoască și să i se respecte statutul profesional b) nemodificată
de către autoritățile și instituțiile publice;
c) să i se recunoască și să i se respecte de către angajatorul
public sau privat independența profesională precum și
titlurile profesionale cu care este autorizat de către corpul
profesional să exercite profesia;

c) să i se recunoască și să i se respecte, de către angajator,
independența profesională, precum și atestatele
profesionale emise de către corpul profesional pentru
exercitarea profesiei;
36

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Argumente

d) să stabilească tarife în funcție de complexitatea d) nemodificată
serviciilor prestate și de calificarea sa;
e) să acorde servicii cu titlu probono pentru motive e) nemodificată
umanitare ori de interes public general;
f) să oprească furnizarea serviciilor psihologice și să pună
capăt contractului de furnizare a servicilor dacă apreciază
că serviciile furnizate nu sunt în interesul beneficiarului
sau nu-i aduc nici un beneficiu cu privire la starea de
sănătate ori la obiectivele urmărite;

f) să oprească furnizarea serviciilor de psihologie și să
pună capăt contractului de furnizare a serviciilor dacă
apreciază că serviciile furnizate nu sunt în interesul
beneficiarului sau nu-i aduc acestuia nici un beneficiu cu
privire la starea de sănătate ori la obiectivele urmărite;

g) să refuze furnizarea serviciilor atunci când este agresat g) să refuze furnizarea serviciilor de psihologie;
ori defăimat de către beneficiarul lor;
h) să sesizeze corpul profesional atunci când consideră că h) să sesizeze corpul profesional atunci când consideră că
îi este încălcată independența profesională și statutul îi este încălcată independența profesională și statutul
profesional în vederea obținerii unui punct de vedere.
profesional pentru obținerea unui punct de vedere.
66.
Art.55. – În legătură cu profesia și exercitarea ei Art.46. – În legătură cu profesia și exercitarea ei,
psihologul are următoarele obligații principale:
psihologul are următoarele obligații principale:
a) în orice situație, să practice profesia cu bună credință;

a) Nemodificată

b) să practice profesia conform titlurilor și specialităților b) să practice profesia
dobândite;
specialităților dobândite;
c) să practice profesia într-una din formele prevăzute de c) Nemodificată
lege;
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conform

atestatelor

și

Nr.
crt.

Text propunere legislativă
d) să recomande, atunci când constată că se impune,
consultul de către beneficiarul serviciilor a unui alt coleg
psiholog într-o specialitate adecvată cazului ori a unui
medic psihiatru sau, dacă nu este cazul, a medicului de
familie;

Amendamente
propuse
d) să recomande, atunci când constată că se impune,
consultul beneficiarului serviciilor de către un alt coleg
psiholog într-o specialitate adecvată cazului ori un medic
psihiatru sau, dacă nu este cazul, de către medicul de
familie;

Argumente

e) să protejeze drepturile beneficiarilor serviciilor sale e) Nemodificată
referitoare la sănătate și la serviciile de psihologie pe care
le oferă;
f) să urmeze formele de formare profesională continuă ori f) să urmeze formele de formare profesională continuă
de interes profesional acreditate de către Colegiul avizate de către Colegiul Psihologilor din România;
Psihologilor din România;
g) să exercite activitățile de promovare, reclamă și g) să exercite alte activități reglementate prin Statutul
publicitate conform normelor aprobate de către profesiei de psiholog și Codul Deontologic.
Colegiul Psihologilor din România prin Statutul profesiei
de psiholog și Codul de Deontologie.
67.
CAPITOLUL III
Drepturile beneficiarilor serviciilor de psihologie
68.
Art.56. – (1) Prin beneficiar al serviciilor de psihologie Art.46. - Serviciile de psihologie pot fi contractate direct
se înțelege persoana fizică care, indiferent de starea ei de către beneficiar ori de către o altă persoană fizică sau
de sănătate, în mod direct beneficiază de serviciile unui juridică în interesul beneficiarului.
psiholog. Serviciile de psihologie pot fi contractate direct
de către beneficiar ori de către o altă persoană fizică sau
juridică interesată.

Se regăseşte în definiţia
beneficiarului, nu este
necesară
reluarea
acestui text.
Este
reglementare.

(2) Statutul și calitatea beneficiarului de servicii de
38

dublă

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Argumente

Art.48. – (1) Serviciile de psihologie se vor furniza în
baza consimțământului informat al beneficiarului,
respectiv al reprezentantului legal sau stabilit de instanța
de judecată, obținut în prealabil, cu privire la acceptul
serviciilor de psihologie.

Observațiile Consiliului
Legislativ.
Din
perspectiva
cerințelor de redacare
legislativă.

psihologie se stabilește prin Statutul profesiei de psiholog
și al Colegiului Psihologilor din România.

69.
Art.57. – (1) Serviciile de psihologie se vor furniza
exclusiv în baza consimțământului informat și prealabil al
beneficiarului cu privire la acceptul serviciilor de
psihologie, respectiv al reprezentantului legal ori
judecătoresc.

(2) Beneficiarul serviciilor de psihologie ori reprezentantul (2) Nemodificat
său are dreptul de refuza sau de a opri oricând furnizarea
unui serviciu de psihologie.
70.

Ca urmare a eliminării
Art.58. – (1) Existența consimțământului se poate proba Art.49. – (1) Existența consimțământului se probează prin art.20 și art.53 inițiale.
prin orice fel de mijloc de probă, inclusiv prin faptul orice fel de mijloc de probă, inclusiv prin faptul acceptării
acceptării furnizării serviciilor de psihologie.
furnizării serviciilor de psihologie.
(2) Consimțământul în formă scrisă este obligatoriu în (2) Nemodificat
cazul în care beneficiarul participă în cadrul unui proces de
învățământ sau cercetare științifică.

71.
Art.59. - Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică
persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința,
cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul
legal și doar dacă cercetarea este făcută și în interesul
pacientului.

Art.50. - Nu pot fi folosite ca subiecţi sau participanţi
în cadrul unei cercetări științifice persoanele care nu au
capacitate de folosinţă sau de exerciţiu ori nu sunt
capabile temporar să își exprime voința, cu excepția
obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și
39

Observațiile Consiliului
Legislativ.
Pentru
respectarea
normelor de redactare
legislativă și claritatea

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
Argumente
propuse
doar dacă cercetarea este făcută și în interesul normei.
beneficiarului.

72.
Art.60. – Înaintea furnizării serviciilor de psihologie
psihologul va informa beneficiarul cu privire la scopul
urmărit, modul în care se vor furniza serviciile, existența
unor eventuale efecte negative în ceea ce privește starea sa
de sănătate, existența unor eventuale etape terapeutice,
precum și cu privire la drepturile beneficiarului serviciilor
psihologice, inclusiv la dreptul de a pune capăt oricând
relațiilor contractuale.

Art.51. – Înainte de furnizarea serviciilor de psihologie
psihologul îl va informa pe beneficiar cu privire la
scopul urmărit, modul în care se vor furniza serviciile,
existența unor eventuale efecte negative în ceea ce
privește starea sa de sănătate, etapele terapeutice,
precum și cu privire la drepturile beneficiarului serviciilor
de psihologie, inclusiv la dreptul de a înceta oricând
relațiile contractuale.

Art.61. – Beneficiarul serviciilor de psihologie are
următoarele drepturi:
a) de a fi informat cu privire la statul juridic al furnizorului
de servicii de psihologie inclusiv titlul, specialitățile și
competențele cu care exercită profesia;

Ca urmare a eliminării
Art.52. – Beneficiarul serviciilor de psihologie are art.20 și art.53 inițiale.
următoarele drepturi:
a) de a fi informat cu privire la statul juridic al furnizorului
de servicii de psihologie, inclusiv atestatul, specialitățile și
competențele deţinute pentru exercitarea profesiei;

73.

b) de a fi informat cu privire la serviciile de care poate
beneficia;
c) de a fi respectat ca persoană umană și de a nu fi
discriminat;
b), c), d) și e) nemodificate
d) dreptul de a-i fi protejată imaginea inclusiv după
moartea sa;
e) de a-i fi folosite informațiile legate de viața privată
exclusiv în scopul pentru care sunt furnizate serviciile
psihologice;
f) dreptul de a indica una sau mai multe persoane care să f) dreptul de a indica una sau mai multe persoane care să
fie informate cu privire la faptul că este beneficiarul unor fie informate cu privire la faptul că este beneficiarul unor
servicii de psihologie, care sunt diagnosticele sau servicii de psihologie, care sunt diagnosticele sau
40

Observațiile Consiliului
Legislativ.
Pentru
respectarea
normelor de redactare
legislativă și claritatea
normei.

Nr.
crt.

Text propunere legislativă
rezultatele evaluării, care sunt respectivele servicii de care
beneficiază și recomandările primite. Acceptul poate fi dat
pentru una sau mai multe dintre informațiile anterioare cât
și pentru momentul în care acestea urmează să fie puse la
dispoziția persoanei respectiv persoanelor indicate.

Amendamente
propuse
rezultatele evaluării, care sunt respectivele servicii de care
beneficiază și recomandările primite. Acceptul poate fi dat
pentru una sau mai multe dintre informațiile menţionate,
cât și pentru momentul în care acestea urmează să fie puse
la dispoziția persoanei/persoanelor indicate.

74.
CAPITOLIUL IV
Organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din
România
75.
Secțiunea 1
Dispoziții generale
76.
Art.62. – (1) Colegiul Psihologilor din România se Art.53. – (1) Nemodificat
organizează și funcționează ca instituție de drept public,
apolitică, autonomă și independentă, cu patrimoniu și
buget propriu.
(2) Sediul Colegiului Psihologilor din România este în (2) Nemodificat
Municipiul București.
(3) Colegiul Psihologilor din România cuprinde toți (3) Colegiul Psihologilor din România cuprinde toți
psihologii cu atestat de practică din România.
psihologii cu atestat de liberă practică din România.
77.
Art.63. – Colegiul Psihologilor din România reprezintă, Devine art.54
promovează și apără interesele profesiei de psiholog, Nemodificat
prestigiul acesteia pe plan național și internațional,
urmărind ca în permanență exercitarea acesteia să se facă
la cele mai înalte standarde și cerințe profesionale.
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Argumente

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Art.64. - Colegiul Psihologilor din România este
autoritatea competentă în ceea ce privește reglementarea,
autorizarea, controlul și supravegherea exercitării profesiei
de psiholog pe teritoriul România care, în calitate de corp
profesional al psihologilor cu drept de practică, se
organizează și funcționează în condițiile legii și ale
Statutului profesiei de psiholog.

Art.55. - Colegiul Psihologilor din România este
autoritatea competentă în ceea ce privește reglementarea,
autorizarea, controlul și supravegherea exercitării profesiei
de psiholog pe teritoriul României care, în calitate de corp
profesional al psihologilor cu drept de liberă practică, se
organizează și funcționează în condițiile prezentei legi.

Argumente

78.

79.
Art.65. - Nicio altă autoritate, organizație ori asociație nu Art.56. - Nicio altă autoritate, organizație ori asociație nu
poate exercita atribuțiile Colegiului Psihologilor din poate exercita atribuțiile Colegiului Psihologilor din
România.
România.
80.
Art.66. - În condițiile legii și ale Statutului profesiei de Art.66 se elimină
psiholog se pot înființa, organiza și funcționa filiale locale
fără personalitate juridică.
81.
Secțiunea 2
Atribuțiile Colegiului Psihologilor din România

Secțiunea a 2-a
Atribuțiile Colegiului Psihologilor din România

Art.67. – (1) Colegiul Psihologilor din România, în
condițiile legii și ale Statutului profesiei de psiholog, are
drept scop principal asigurarea exercitării profesiei de
psiholog pe teritoriul României la cele mai înalte standarde
profesionale și științifice, în acord cu principiile
fundamentale ale exercitării profesie de psiholog și în

Art.57. - (1) Colegiul Psihologilor din România are drept
scop principal asigurarea exercitării profesiei de psiholog
pe teritoriul României la cele mai înalte standarde
profesionale și științifice, în acord cu principiile
fundamentale ale exercitării profesiei de psiholog și în
conformitate cu interesul general.

82.

42

Este reglementat la
secţiunea
privind
filialele teritoriale.

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

conformitate cu interesul general.
(2) Colegiul Psihologilor din România își exercită
atribuțiile în următoarele domenii principale legate de
exercitarea profesiei:
a) reprezentare a intereselor profeiei;
b) reglementare;
c) autorizare;
d) control.

(2) Colegiul Psihologilor din România își exercită
atribuțiile în următoarele domenii principale legate de
exercitarea profesiei:
a) reprezentare a intereselor profesiei;
b) reglementare;
c) autorizare;
d) control.

83.
Art.68. - Colegiul Psihologilor are următoarele atribuții Art.58. – (1) Colegiul Psihologilor are următoarele atribuții
principale:
principale:
a) reprezintă, promovează și apără interesele profesiei de a) nemodificată
psiholog, prestigiul acesteia pe plan național și internațional
urmărind ca în permanență exercitarea acesteia să se facă la
cele mai înalte standarde și cerințe profesionale;
b) autorizează exercitarea profesiei de psiholog pe teritoriul b) autorizează exercitarea profesiei de psiholog pe teritoriul
României precum și a celorlalte competențe generale sau României, precum și a celorlalte competențe generale sau
specifice;
specifice şi eliberează atestatele de liberă practică;
c) elaborează și aprobă standardele pentru educație și c) elaborează și aprobă condiţiile pentru educație și
formare profesională;
formare profesională continuă a psihologilor;
d) elaborează și aprobă competențele profesionale pe d) nemodificată
specialități, supraspecializări și pe competențe generale,
precum și pe trepte profesionale;
e) aprobă condițiile de acordare a dreptului de supervizare e) nemodificată
pentru psihologii specialiști și principali;
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Argumente

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

f) elaborează și aprobă Codul de deontologie;

Amendamente
propuse

Argumente

f) elaborează și aprobă Codul deontologic;

g) elaborează și aprobă procedura de recunoaștere și de g) elaborează și aprobă procedura de recunoaștere și de
acreditare a furnizorilor de educație profesională continuă avizare a furnizorilor de educație profesională continuă
dedicată psihologilor;
dedicată psihologilor;
h) autorizează înființarea și funcționarea formelor de h) nemodificată
exercitare a profesiei de psiholog pe teritoriul României;
i) avizează structurile organizatorice cu activitate Lit.i) se elimină
psihologică din cadrul instituțiilor și autorităților
publice;
j) avizează fișele de atribuții ale psihologilor cu statutul de i) avizează fișele de atribuții ale psihologilor care au
salariați în vederea garantării independenței profesionale;
calitatea de salariat şi îşi desfăşoară activitatea în baza
unui contract individual de muncă sau raport de
serviciu, în vederea garantării independenței profesionale;
k) controlează modul în care angajatorii respectă Lit. k) şi l) se elimină
independența profesională a psihologului angajat cu
statutul de salariat;
l) elaborează și aprobă normele referitoare la
publicitatea formelor de exercitare a profesiei de
psiholog.
(2) Colegiul Psihologilor participă la mecanismul de
alertă prin Sistemul de Informare al Pieței interne – IMI,
în calitate de autoritate competentă, conform Legii
nr.200/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
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Prevederile depășesc
atribuțiile
Colegiului
Psihologilor
din
România.

Nr.
crt.
84.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Argumente

Art.69. – (1) Colegiul Psihologilor din România se consultă Alin. (1) nemodificat
cu alte autorități și organisme profesionale din domeniul
sănătății, muncii, transporturilor, securității naționale,
justiției și educației, în vederea elaborării standardelor
profesionale privind exercitarea profesiei de psiholog în
domeniul respectiv.
(2) Colegiul Psihologilor din România elaborează împreună
cu Ministerul Sănătății standardele și ghidurile profesionale
privind exercitarea profesiei de psiholog în unitățile
medicale ori în cadrul echipelor multidisciplinare din
domeniul medical. Standardele și ghidurile se avizează de
Colegiul Psihologilor din România si aprobă prin ordin al
ministrului sănătății.

(2) Colegiul Psihologilor din România elaborează împreună
cu Ministerul Sănătății standardele și ghidurile profesionale
privind exercitarea profesiei de psiholog în unitățile
medicale ori în cadrul echipelor multidisciplinare din
domeniul medical. Standardele și ghidurile aprobă prin
ordin al ministrului sănătății.

85.
Art.70. – Colegiul Psihologilor din România este consultat Devine Art.60
de către autoritățile publice ori de câte ori acestea Nemodificat
elaborează reglementări care, în mod direct ori indirect,
vizează și aspecte legate de exercitarea profesiei de
psiholog, atribuțiile și competențele profesionale ale
psihologului ori raporturile psihologului cu autoritățile,
instituțiile, angajatorii ori beneficiarii serviciilor furnizate.
86.
Art.71. – (1) Colegiul Psihologilor din România
organizează și administrează Registrul Național al
psihologilor și al formelor de exercitare a profesiei de
psiholog. Registrul va avea o secțiune dedicată persoanelor
care neavând titlul de psiholog dețin un atestat de practică
pentru o competență cu caracter general. Registrul este

Art.61. – (1) Colegiul Psihologilor din România
organizează și administrează Registrul național al
psihologilor. Registrul cuprinde şi o secțiune dedicată
persoanelor care care nu au titlul de psiholog, dar deţin un
atestat de liberă practică pentru o competență cu caracter
general. Registrul este public și se afișează pe site-ul
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Observațiile Consiliului
Legislativ.
Pentru
rigoare
și
uniformitatea
exprimării.

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse
public și se afișează pe site-ul Colegiului Psihologilor din oficial al Colegiului Psihologilor din România.
România.
(2) În vederea culegerii unor date şi informaţii necesare
ţinerii la zi a Registrului național al psihologilor și al
formelor de exercitare a profesiei de psiholog unităţile de
învăţământ universitar, agenții economici, formele de
exercitare a profesiei de psiholog, autorităţile ori instituţii
publice care deţin date şi informaţii necesare ţinerii la zi a
Registrul național al psihologilor și al formelor de
exercitare a profesiei de psiholog vor pune la dispoziţia
Colegiului Psihologilor din România, în mod gratuit şi întrun format adecvat scopului solicitării, datele şi informaţiile
respective.

(2) În vederea culegerii unor date şi informaţii necesare
ţinerii la zi a Registrului național al psihologilor, unităţile
de învăţământ universitar, agenții economici, formele de
exercitare a profesiei de psiholog, autorităţile ori instituţiile
publice vor pune la dispoziţia Colegiului Psihologilor din
România, în mod gratuit, la cererea acestuia, datele şi
informaţiile respective.

(3) Colegiul Psihologilor din România va încheia Alin.(3) se elimină.
protocoale şi va pune la dispoziţia autorităţilor date din
Registrul Național al psihologilor cu drept de practică și al
formelor de exercitare a profesiei de psiholog în vederea
realizării de către acestea a atribuţiilor legale. În toate
situaţiile, punerea la dispoziţie a datelor se poate face
inclusiv prin asigurarea unui acces securizat şi controlat al
solicitantului la datele respective.
(4) În fața autorităților și instituțiilor publice precum și a
tuturor celor interesați, până la dovada contrarie, datele din
Registrul Național al psihologilor cu drept de practică și al
formelor de exercitare a profesiei de psiholog se prezumă a
fi adevărate și fac dovada existenței dreptului de practică, a
titlului, specialităților și competențelor profesionale.

(3) În fața autorităților și instituțiilor publice, precum și a
tuturor celor interesați, până la dovada contrarie, datele din
Registrul național al psihologilor se prezumă a fi adevărate
și fac dovada existenței dreptului de liberă practică, a
titlului, specialităților și competențelor profesionale
deţinute de către psihologi.
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Argumente

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

(5) Modalitatea de realizare, organizare și administrare a
Registrul național al psihologilor și al formelor de
exercitare a profesiei de psiholog se stabilește prin decizia
Consiliului Național.

(4) Modalitatea de realizare, organizare și administrare a
Registrului național al psihologilor se stabilește prin
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului
Psihologilor.

(6) Evidenţa şi identificarea psihologilor cu drept de
practică se vor face în baza unui cod unic de identificare
profesională acordat de către Colegiul Psihologilor din
România.

(5) Evidenţa şi identificarea psihologilor cu drept de liberă
practică se fac în baza unui cod unic de identificare
profesională acordat de către Colegiul Psihologilor din
România.

Secțiunea 3
Organele de conducere ale Colegiului Psihologilor din
România

Secțiunea a 3-a
Organele de conducere ale Colegiului Psihologilor din
România

Art.72. – Organele de conducere ale Colegiului Psihologilor
din România sunt:
a) Consiliul Național;
b) Biroul Executiv;
c) Președintele Colegiului Psihologilor din România.

Art.62. – Organele de conducere ale Colegiului Psihologilor
din România sunt:
a) Consiliul Național;
b) Biroul Executiv.

87.

Argumente

88.

89.
Art.73. - (1) Consiliul Național este consituit din următorii Art.63. – (1) Consiliul Național este constituit din următorii
membri:
membri:
a)

președinții filialelor teritoriale;

b)
reprezentanți ai psihologilor din filialele teritoriale,
conform unui cote de reprezentare de 1 reprezentant
pentru fiecare 400 de membri înregistrați și activi în filiala
respectivă;

a) președinții filialelor teritoriale;
b)
reprezentanți ai psihologilor din filialele teritoriale,
conform unui cote de reprezentare de 1 reprezentant
pentru fiecare 400 de membri înregistrați și activi în filiala
respectivă;
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Ca urmare a eliminării
art.20 și art.53 inițiale.
Liliana
Sbîrnea
–
Senator PSD, Comisia
de Educație a Senatului
României
S-a argumentat faptul
că
reprezentanții
ministerelor
și
ai
universităților
este

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

c)
un număr de reprezentanți, cu rol consultativ, in
proporție de maximum 20% din numărul membrilor
aleși ai consiliului, din partea universitățior care
organizează programe de studii în psihologie și câte un
reprezentant cu rang de secretar de stat din partea
Ministerului Sănătății, a Ministerului Educației
Naționale, a Ministerul Muncii și a Ministerului
Transporturilor.

c) câte un reprezentant, cu drept de vot, din partea
fiecărei universități care organizează programe de
studii în psihologie pentru toate cele trei cicluri de studii
prevăzute de sistemul de învățământ Bologna;

(2) Desemnarea reprezentanților psihologilor din filialele
teritoriale se va face prin vot secret, în cadrul alegerilor
derulate la nivelul filialelor teritoriale, în ordinea numărului
de voturi obținute, dintre psihologii care și-au depus
candidatura. Își pot depune candidatura pentru un mandat în
Consiliul Național psihologii specialiști sau principali.

(2) Desemnarea reprezentanților psihologilor din filialele
teritoriale se face prin vot secret, în cadrul alegerilor
derulate la nivelul fiecărei filiale teritoriale, în ordinea
numărului de voturi obținute, dintre psihologii care și-au
depus candidatura. Își pot depune candidatura pentru un
mandat în Consiliul Național psihologii specialiști sau
principali.

(3) Desemnarea reprezentanților facultăților de
psihologie se va face prin vot secret în cadrul primei
întruniri a Consiliului Național, la care participă ceilalți
membri cu drept de vot ai Consiliului Național, dintre
reprezentanții desemnați de către facultățile de
psihologie eligibile. Fiecare facultate poate desemna câte
doi reprezentanți în vederea alegerilor.
(4) În situația vacantării unui mandat în Consiliul Național
al unui reprezentant al facultăților de psihologie, Consiliul
Național va solicita facultăților desemnarea unor noi

d) câte un reprezentant, cu drept de vot, din partea
Ministerului Sănătății, Ministerului Educației şi
Cercetării, Ministerului Muncii și Protecției Sociale,
Ministerului Transporturilor, Ministerului Afacerilor
Interne, Ministerului Apărării Naţionale și Ministerului
Justiției.

Argumente
necesar
aavea
rol
decizional și nu doar
unul consultativ.
De
asemenea,
președintele Colegiului
Psihologilor
din
România nu era inițial
menționat ca făcând
parte din Consiliul
Național, deși acesta
conduce consiliul.

Opinia
comunității
psihologilor
Proiectul nu prevede în
forma inițială vreo
limitare a numărului de
mandate în forurile de
conducere. Acest lucru
nu
poate
rămâne
neamendat
deoarece
Alin.(3) se elimină
creează
premisele
acaparării puterii de
către un grup de
privilegiați care pot
rămâne în poziții de
conducere pe perioadă
nelimitată, reînnoinduși mandatul datorită
(4) În situația vacantării unui mandat în Consiliul Național notorietății. Experiența
al unui reprezentant al facultăților de psihologie, Consiliul ultimilor 15 ani din
Național va solicita universităţii desemnarea unui nou CPR ne-a arătat că
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Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
Argumente
propuse
reprezentanți și va organiza noi alegeri în cadrul consiliului, reprezentant, pe durata rămasă până la finalizarea acest scenariu nu este
în prima ședință în care este posibil după constatarea mandatului.
doar unul ipotetic, ci
vacantării. Noul mandat este acordat până la finalizarea
unul deosebit de realist,
primului.
existând persoane care
s-au rotit prin diverse
(5) Mandatul membrilor Consiliului Național este de 4 ani. (5) Mandatul membrilor Consiliului Național este de 4 foruri de conducere
ani, iar numărul de mandate consecutive al membrilor timp de 15 ani.
prevăzuţi la alin.(1) lit.a)-b) este limitat la două.

90.

Ca urmare a eliminării
Art.74. – (1) Consiliul Național lucrează în prezența a cel Art.64. - (1) Consiliul Național lucrează în prezența a cel art.20 și art.53 inițiale.
puțin două treimi dintre membri cu drept de vot și ia decizii puțin două treimi dintre membrii săi și ia decizii cu
cu majoritate simplă de voturi.
majoritate simplă de voturi.
(2) Deciziile Consiliului Colegiului sunt obligatorii pentru (2) În cazul în care la convocarea Consiliului Național
filiale și pentru toți psihologii care practică profesia în nu este îndeplinită condiția de cvorum prevăzută la
România.
alin. (1), acesta va putea lucra la a doua convocare în
prezența majorității simple a membrilor și ia decizii
(3) Statutul profesiei de psiholog și a Colegiului cu votul a două treimi din cei prezenţi.
Psihologilor din România, Codul deontologic precum și
deciziile cu caracter normativ ale Consiliului Colegiului (3) Deciziile Consiliului Naţional sunt obligatorii pentru
se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.
filialele teritoriale și pentru toți psihologii care exercită
profesia pe teritoriul României.
(4) Consiliul Național se întrunește anual în ședință
ordinară și se poate întruni în ședință extraordinară
ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Biroului
Executiv sau a majorității simple a membrilor săi.
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Nr.
crt.
91.

Text propunere legislativă

Art.75. - Consiliul Național are următoarele atribuții:
a) aprobă Statutul profesiei de psiholog;
b) aprobă Codul de deontologie;
c) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;
d) aprobă execuția bugetară și descărcarea de gestiune a
Biroului Executiv pentru anul fiscal încheiat;
e) alege dintre membrii săi în mod nominal și pe funcții,
Biroul Executiv;
f) alege cei 3 cenzori care formează comisia de cenzori și
desemnează cenzorul, expert contabil, al Colegiului
Psihologilor din România;
g) aprobă comisiile de lucru;
h) aprobă normele de autorizare a formelor de exercitare a
profesiei de psiholog pe teritoriul României;
i) aprobă standardele de calitate a serviciilor de psihologie
furnizate pe teritoriul României;
j) aprobă normele privind formele de formare profesională
continuă pentru psihologii cu drept de practică precum și de
acreditare a furnizorilor de programe pentru formare
profesională;

Amendamente
propuse

Argumente

Art.65. – (1) Consiliul Național are, în principal, Observațiile Consiliului
următoarele atribuții:
legislativ.
Pentru claritatea ormei.
a) Nemodificată
Opinia
comunității
profesionale
a
b) aprobă Codul Deontologic;
psihologilor
Deoarece
printre
condițiile de obținere a
c), d) Nemodificate
atestatului de liberă
practică se regăsește și
condiția
promovării
e) alege membrii Biroului Executiv, potrivit prezentei legi; unei evaluări scrise de
cunoștințe,
respectiv
deoarece
Colegiul
lit.f) se elimină – se reglementează în alineat separat
Psihologilor
din
România ar trebui să
beneficieze de: (a) un
filtru
extern
de
g) aprobă înființarea și componența comisiilor și asigurare a calității în
grupurilor de lucru prevăzute la art.66;
stabilirea tematicilor și
metodologiilor
de
h) se elimină – dublă reglementare
examen; (b) un suport
logistic
(centre
regionale de examen în
i) Nemodificată
universități),
ar
fi
indicat ca cel puțin unul
dintre
ministerele
j) aprobă normele privind formarea profesională continuă relevante
pentru
pentru psihologii cu drept de liberă practică, precum și de activitatea psihologilor
avizare a furnizorilor şi programelor de formare precum
Ministerul
profesională continuă;
Educației Naționale sau
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Nr.
crt.

Text propunere legislativă

k) aprobă înființarea, organizarea
reorganizarea filialelor locale;

sau,

Amendamente
propuse
după

caz,

l) aprobă valoarea cotizației datorate de membrii Colegiului
Psihologilor din România și de către celelate catgorii de
persoane autorizate potrivit art.34, penalitățile de întârziere
în caz de neplată a cotizației precum și procedurile,
modalitățile și termenele de plată;

Argumente

cel al Sănătății să poată
k) aprobă înfiinţarea şi organizarea filialelor teritoriale, contribui într-un mod
precum şi reorganizarea ori desființarea acestora, pozitiv la derularea
după caz;
unui asemenea examen
în bune condiții.
l) aprobă valoarea cotizației de membru al Colegiului
Psihologilor din România, precum și modalitea și termenul
de plată;

m) aprobă metodologia de supraveghere și de control a m) Nemodificată
modului de exercitare a profesiei de psiholog pe teritoriul
României;
n) aprobă indemnizațiile membrilor Biroului Executiv, n) stabilește indemnizațiile persoanelor care ocupă funcții
indemnizațiile de ședință a membrilor comisiilor de de conducere la nivel central și teritorial, precum și
specialitate ori a altor comisii pe care le-a înființat;
indemnizațiile de ședință pentru membrii comisiilor
permanente ori a altor comisii înființate potrivit prezentei
legi, cu încadrare în bugetul anual aprobat;
o) aprobă Regulamentul Intern al Colegiului, ștatul de o) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al
funcții, organigrama și grila de salarizare a personalului Colegiului, la propunerea Biroului Executiv;
angajat la sediul central și la sediile filialelor locale inclusiv
indemnizațiile organelor de conducere locale;
p) aprobă, conform criteriilor prevăzute în Statutul lit.p) se elimină
psihologului, condițiile privind desfășurarea de către
formele de exercitare a profesiei de psiholog a publicității
precum și procedura de aprobare a conținutului materialului
publicitar;
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Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse
q) aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a p) aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a
alegerilor organelor de conducere;
alegerilor organelor de conducere la nivel central și
teritorial;

Argumente

r) aprobă calendarul electoral al alegerilor organelor de lit.r) se elimină – este reglementat la lit.p).
conducere a Colegiului Psihologilor din România;
s) aprobă executarea sau după caz normele de aducere q) colaborează cu Ministerul Educației şi Cercetării la
la îndeplinire a altor atribuții date în sarcina Colegiului elaborarea tematicilor și a metodologiilor proprii pentru
Psihologilor din România prin lege.
examenele de evaluare a cunoștințelor prevăzute pentru
atestarea profesională;
r) alte atribuții stabilite potrivit legii în sarcina Colegiului
Psihologilor din România.
(2) Consiliul Naţional alege, pentru o perioadă de 4 ani,
Comisia de cenzori, formată din 3 persoane, care nu pot fi
membri ai Consiliului naţional. Atribuțiile şi modul de
funcţionare al Comisiei de cenzori sunt stabilite prin
Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului;
drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu
dispozițiile legale în acest domeniu.
(3) Statutul profesiei de psiholog și a Colegiului
Psihologilor din România, Codul deontologic precum și
deciziile cu caracter normativ ale Consiliului Colegiului se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin
grija Biroului executiv.

92.

Ca urmare a eliminării
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Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse
Art.76. – (1) În cadrul Consiliului Național se pot înființa Art.66. – (1) În cadrul Colegiului Psihologilor din
și funcționa următoarele comisii de lucru.
România, în funcție de nevoile corpului profesional, se
a) Comisia de metodologie;
pot înființa și funcționa comisii și grupuri de lucru cu
b) Comisia de studii și strategii de dezvoltare;
caracter temporar, coordonate de vicepreședinții Biroului
c) Comisia profesional-științifică și de învățământ;
Executiv.
d) Comisia de imagine, relații interne și externe;
e) Comisia administrativă și financiar-contabilă;

Argumente

art.20 și art.53 inițiale.
Observația Colegiului
Psihologilor
din
România
Comisia de metolodogie
este reglementată la
art. 77. inițial (art.75.
în numerotarea nouă).,
(2) În funcție de nevoile corpului profesional, comisiile de (2) Organizarea și funcționarea comisiilor și grupurilor de din această perspectivă
lucru se pot restructura sau pot fi înființate noi comisii de lucru prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul prevederea de la art. 76
lucru.
de organizare și funcționare al Colegiului Psihologilor din inițial fiind redundantă.
România.
93.

Ca urmare a eliminării
Art.77. – (1) Pe lângă Consiliul Național funcționează Art.67. – (1) Pe lângă Consiliul Național funcționează art.20 și art.53 inițiale.
următoarele comisii: Comisia de Etică, Comisia de următoarele comisii permanente: Comisia de Etică,
Metodologie și Comisiile de Specialitate, câte una pentru Comisia de Metodologie, precum și Comisiile de Comisia
pentru
fiecare domeniu de specializare profesională.
specialitate corespunzătoare domeniilor de specializare învățământ – Senat.
profesională definite la art. 33:
Pentru
claritatea
a) Comisia pentru sănătate;
reglementării.
b) Comisia pentru muncă și organizații;
c) Comisia pentru educație.
(2) Activitatea fiecărei comisii de specialitate este (2) Activitatea fiecărei comisii permanente este coordonată
coordonată de către un membru al Consiliul Național de către un președinte, ales cu majoritate de voturi dintre
desemnat de către acesta.
membrii săi, în cadrul primei ședințe a comisiei.
(3) Membrii comisilor sunt aprobați de către Consiliul
Național dintre psihologii care au depus o candidatură în
acest sens și îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
a)
au treapta de psiholog principal;
b)
au o vechime neîntreruptă în specialitatea respectivă

(3) Membrii comisiilor permanente sunt aprobați de către
Biroul Executiv dintre psihologii care au depus o
candidatură în acest sens și îndeplinesc următoarele condiții
cumulative:
a) au treapta de psiholog principal sau specialist;
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Observațiile
reprezentanților
comunității
profesionale
De
exemplu,

este

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse
de cel puțin 5 ani anteriori depunerii candidaturii;
b) au o vechime neîntreruptă în specialitatea respectivă de
c)
sunt recunoscuți de comunitatea profesională ca cel puțin 5 ani anterior depunerii candidaturii;
având o conduită profesională ireproșabilă;
c) nu au avut sancțiuni disciplinare în ultimii 5 ani;
d) nu sunt membri ai Consiliului Național.

Argumente

relevantă nevoia de
reglementare
și
organizare
pentru
psihologii
clinicieni
angajați în sistemul
(4) Pentru realizarea atribuțiilor specifice, comisiile de (4) Pentru realizarea atribuțiilor specifice, Comisiile de public de sănătate.
specialitate se pot organiza în subcomisii.
specialitate se organizează în subcomisii, după cum
urmează:
a) în cadrul Comisiei pentru sănătate funcționează
următoarele subcomisii: subcomisia de psihologie clinică,
subcomisia de consiliere psihologică și psihoterapie și
subcomisia de psihologie medicală;
b) în cadrul Comisiei pentru muncă și organizații
funcționează următoarele subcomisii: subcomisia de
psihologia muncii, organizațională și a serviciilor,
subcomisia de psihologia transporturilor și subcomisia de
psihologie aplicată în domeniul securității naționale și
ordinii publice;
c) în cadrul Comisiei pentru educație funcționează
următoarele subcomisii: subcomisia de psihologie
educațională, consiliere școlară și vocațională și
subcomisia de psihopedagogie specială.
(5) Procedura desemnării membrilor comisiilor
permanente se stabilește prin Regulamentul de organizare
și funcționare al Colegiului, în baza unei norme de
reprezentare care se aprobă de către Biroul Executiv.

94.
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Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse
Art. 78. - Comisiile de Specialitate funcționează pe lângă Art.68. - Comisiile de specialitate funcționează pe lângă
Consiliul Național și Biroul Executiv, cu rol consultativ și Consiliul Național și Biroul Executiv, cu rol consultativ și
au atribuțiile prevăzute de Statutul profesiei de psiholog.
au atribuțiile prevăzute în Regulamentul de organizare și
funcționare al Colegiului Psihologilor din România.

Argumente

95.
Art. 79 – (1) Comisia de Etică urmărește respectarea
codului etic al profesiei, analizează abaterile de la
prevederile acestuia și aplică sancțiuni conform prevederilor
legale.
(2) Deciziile comisiei de etică rămase definitive au caracter
obligatoriu pentru psihologii cu drept de practică.

Art.69 – (1) Comisia de Etică urmărește respectarea codului
deontologic al profesiei, analizează abaterile de la
prevederile acestuia și aplică sancțiuni conform prevederilor
legale.

Art.80. – Comisia de Metodologie derulează analize
specifice în vederea avizării metodelor și tehnicilor de
evaluare și asistență psihologică, precum și a programelor
de formare profesională în psihologie, având atribuțiile
prevăzute în statutul profesiei.

Art.70. - Comisia de Metodologie derulează analize
specifice în vederea avizării metodelor și tehnicilor de
evaluare și asistență psihologică, precum și a programelor
de formare profesională continuă în psihologie, având
atribuțiile prevăzute de Regulamentul de organizare și
funcționare al Colegiului Psihologilor din România.

(2) Deciziile comisiei de etică rămase definitive au caracter
obligatoriu pentru psihologii cu drept de liberă practică.

96.

97.
Art.81. – (1) Biroul Executiv este format din cinci membri,
aleși pe funcții de către Consiliul Național dintre membrii
săi pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:
a)
Președinte;
b)
3 vicepreședinți;
c)
Secretarul General.

Ca urmare a eliminării
Art.71. - (1) Biroul Executiv este format din nouă membri, art.20 și art.53 inițiale.
după cum urmează:
a) președinte;
b) 2 vicepreședinți;
c) un secretar general;
d) 5 membri.

(2) Biroul Executiv lucrează în prezența a cel puțin 3 dintre
membrii săi și ia decizii cu votul pozitiv a cel puțin 3
membri. Modul de organizare și desfășurare a ședințelor se

(2) Membrii Biroului Executiv sunt aleși pe funcții de
către Consiliul Național dintre membrii săi prevăzuţi la
art.63 alin.(1) lit.a)-c) pentru un mandat de 4 ani.
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Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

stabilește prin Statutul profesiei de psiholog.
(3) Președintele Biroului Executiv este şi preşedintele
Consiliului Naţional.
(4) Biroul Executiv poate lucra în prezența a jumătate plus
unu din numărul total de membri și ia decizii cu majoritate
calificată de voturi.
(5) Modul de organizare și desfășurare a ședințelor se
stabilește prin Regulamentul de organizare și funcționare al
Colegiului Psihologilor.
(6) Președinții comisiilor permanente prevăzute la art. 77
alin.(1), precum şi reprezentanţii ministerelor care sunt
membri în Consiliul Naţional în pot participa la ședințele
Biroului Executiv, fără drept de vot.
98.
Art.72. - (1) În subordinea Biroului Executiv funcționează
Secretariatul general al Colegiului Psihologilor din
România, condus de un director.
(2) Personalul din cadrul secretariatului general este
personal contractual, încadrat în muncă în conformitate
cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul muncii,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Angajaţii secretariatului general nu pot fi psihologi
activi cu drept de liberă practică.
(4) Atribuţiile secretariatului general sunt stabilite în
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului
şi se regăsesc în fişele de post ale funcţiilor de conducere,
respectiv, de execuţie.
(5) Structura organizatorică, organigrama şi numărul de
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Argumente

Nr.
crt.

99.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse
personal, precum și funcționarea secretariatului general, se
stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al
Colegiului Psihologilor din România.

Argumente

Ca urmare a eliminării
Art.82. – (1) Biroul Executiv conduce activitatea Colegiului Art.73. – (1) Biroul Executiv conduce activitatea art.20 și art.53 inițiale.
Psihologilor între ședințele Consiliului Național și are Colegiului Psihologilor din România și are următoarele
următoarele atribuții:
atribuții:
a) asigură funcționarea curentă a Colegiului Psihologilor din a) Nemodificată
România;
b) aprobă acordarea atestatului de practică;

b) aprobă acordarea atestatului de liberă practică;

c) aprobă înființarea și încetarea unei forme de exercitare a c) aprobă înființarea și încetarea formelor de exercitare a
dreptului de practică;
profesiei;
d) aprobă angajarea de personal și asigură execuția d) asigură execuția bugetului Colegiului Psihologilor;
bugetului CPR;
e) întocmește raportul anual de activitate și gestiune, pe care e) aprobă angajarea și eliberarea din funcție a personalului
îl supune spre aprobare Consiliului național;
Secretariatului general;
f) acceptă donațiile, legatele și sponsorizările făcute CPR;

f) întocmește raportul anual de activitate și gestiune, pe care
îl supune spre aprobare Consiliului național;

g) execută hotărârile Consiliului Național;

g) prezintă Consiliului Naţional raportul de gestiune
întocmit de către Comisia de cenzori;

h) convoacă și coordonează activitatea comisiilor de h) acceptă donațiile, legatele și sponsorizările făcute către
specialitate;
Colegiul Psihologilor;
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Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse
i) elaborează și supune spre avizare Consiliului Național i) elaborează și supune spre avizare Consiliului Național
proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, pe baza proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;
bugetelor locale;
j) informează Consiliul Național cu privire la deciziile emise j) prezintă Consiliului Național deciziile emise;
între ședințele Consiliului Național;
k) îndeplinește orice alte sarcini stabilite de către Statutul k) elaborează Regulamentul de Organizare și Funcționare
profesiei de psiholog sau de către Consiliul Național;
al Colegiului, ștatul de funcții, organigrama și grila de
salarizare a personalului angajat, inclusiv indemnizațiile
organelor de conducere, pe care le supune spre aprobare
Consiliului Național;
l) colaborează cu comisiile prevăzute la art.76 şi 77 și
asigură relațiile funcționale dintre acestea și Consiliul
Național;
m) avizează furnizorii
profesională continuă;

şi

programele

de

formare

n) elaborează documentele care urmează a fi supuse
aprobării Consiliului Național.
o) îndeplinește orice alte sarcini stabilite prin Statutul
profesiei de psiholog, Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Colegiului sau prin hotărâri ale Consiliului
Național.
(2) Biroul Executiv se întrunește săptămânal.

(2) Biroul Executiv se întrunește săptămânal sau ori de câte
ori este nevoie.

100.
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Argumente

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse
Art.83. – Președintele Colegiului Psihologilor din România Art.74. – (1) Președintele Consiliului Național este şi
are următoarele atribuții:
preşedintelui Colegiului Psihologilor din România.
(2) Președintele Colegiului Psihologilor din România are
următoarele atribuții principale:
a) reprezintă Colegiul Psihologilor;

a) nemodificată

b) cu aprobarea Biroului executiv, angajează juridic b) cu aprobarea prealabilă a Biroului Executiv, încheie acte
Colegiul Psihologilor din România;
juridice în numele și pe seama Colegiului Psihologilor din
România;
c) conduce și are în subordine personalul Colegiului c) are în subordine Secretariatul general al Colegiului
Psihologilor din România;
Psihologilor din România.
d) cu aprobarea Biroului Executiv angajează personalul d) cu aprobarea Biroului Executiv, angajează și eliberează
Colegiului Psihologilor din România;
din funcție personalul Secretariatului General în condițiile
legii şi ale Regulamentului de organizare și funcționare al
Colegiului Psihologilor din România;
e) conduce ședințele Consiliului Național și ale Biroului
Executiv;

e) nemodificată

f) execută deciziile Consiliului Național și pe cele ale f) conduce activitatea Biroului Executiv;
Biroului Executiv.
g) alte atribuţii, stabilite prin decizie de către Biroul
executiv şi/sau Consiliul Naţional.
101.
Art.84. – (1) Fiecare dintre vicepreședinții Colegiului Se elimină alin. (1)
Psihologilor din România primesc în coordonare activitatea
uneia sau mai multor comisii de lucru din cadrul Consiliului
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Argumente

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Național.
(2) În situația în care Președintele nu și poate exercita Art.75. – (1) În situația în care președintele nu își poate
atribuțiile, acesta desemnează pe unul dintre vicepreședinți exercita atribuțiile, acestea sunt preluate de către un
pentru ca, pentru o durată limitată, de maximum 30 de zile vicepreședinte, prin hotărâre a Biroului executiv.
într-un an să îl substituie în realizarea uneia sau mai multora
dintre atribuțiile ce îi revin.
(3) În situația în care Președintele este în imposibilitatea
realizării atribuțiilor pentru o perioadă mai mare de 30 de
zile ori se constată de către Biroul executiv neîndeplinirea
de către acesta a atribuțiilor legale, Biroul Excutiv convoacă
Consiliul Național care va decide după caz.

(2) În situația în care se constată neîndeplinirea sau
îndeplinirea defectuoasă de către preşedinte a atribuţiilor
legale, Biroul Executiv solicită convocarea Consiliului
Național care poate decide înlocuirea acestuia.

Art.85. - Secretarul General are următoarele atribuții:

Art.76. - Secretarul General are următoarele atribuții:

102.
a)
organizează evidențele și registrele Colegiului
Psihologilor din România și răspunde de păstrarea și ținerea a), b), c) nemodificate
lor la zi;
b)
organizează ședințele Consiliului Național și ale
Biroului Executiv și ține evidența proceselor verbale ale
ședințelor;
c)
organizează și ține evidența deciziilor luate de către
organele de conducere;
d)
la încetarea mandatului, predă pe bază de procesverbal noului secretar toate documentele întocmite sau aflate
evidența și responsabilitatea sa cu indicarea lor nominală.
Toate procesele verbale de predare primire sunt în păstrarea
Secretarului General și la rândul lor se vor preda
următorului secretar. Numărul lor și faptul predării se

d) la încetarea mandatului, predă pe bază de proces-verbal
noului secretar general toate documentele întocmite sau
aflate în evidența și responsabilitatea sa, cu indicarea lor
nominală.
e) alte atribuţii cerute de activitatea curentă a Biroului
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Argumente

Nr.
crt.

Text propunere legislativă
menționează în procesul verbal de predare primire.

Amendamente
propuse
executiv sau stabilite de către acesta.

103.
Secțiunea 4
Structurile teritoriale ale Colegiului Psihologilor din
România

Secțiunea a 4-a
Structurile teritoriale ale Colegiului Psihologilor din
România

Art.86. – (1) La nivelul fiecărui județ respectiv la nivelul
Municipiului București, prin decizia Consiliului Colegiului
Psihologilor din România se pot înființa, organiza și
funcționa filiale teritoriale fără personalitate juridică.

Art.77. – (1) La nivelul fiecărui județ, respectiv la nivelul
Municipiului București, prin decizie a Consiliului Naţional
se pot înființa, organiza și funcționa filiale teritoriale, fără
personalitate juridică.

104.

(2) O filială se poate înființa dacă în unitatea administrativ (2) O filială se poate înființa dacă în judeţul respectiv își
teritorială își desfășoară activitatea profesională un număr de desfășoară activitatea profesională un număr de cel puțin
cel puțin 100 de psihologi.
100 de psihologi.
(3) Pentru județele în care nu se pot fi înființate filiale
locale, Consiliul Colegiului Psihologilor din România
dispune înființarea unei filiale locale care să acopere două
sau mai multe județe sau preluarea psihologilor și a
atribuțiilor de către o altă filială.

(3) Pentru județele în care numărul psihologilor este mai
mic de 100, Consiliul Naţional poate aproba înființarea unei
filiale teritoriale care să acopere două sau mai multe județe
ori preluarea psihologilor și a atribuțiilor de către o altă
filială deja înfiinţată, la solicitarea acestora.

(4) Fiecare psiholog cu drept de practică, în calitate de
membru al Colegiului Psihologilor din România, este
obligat să se înregistreze la filiala locală în a cărei raza de
competență își are domiciliul ori, după caz, își exercită
activitatea profesională.

(4) Fiecare psiholog cu drept de liberă practică, în calitate
de membru al Colegiului Psihologilor din România, este
obligat să se înregistreze la filiala teritorială unde își are
domiciliul ori, după caz, își exercită activitatea profesională.
(5) În situaţia în care numărul membrilor unei filiale
teritoriale scade sub numărul legal, Consiliul Naţional
aprobă încetarea activității filialei și desființarea
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Argumente

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse
acesteia sau continuarea activităţii filialei, stabilindu-se
totodată şi măsurile organizatorice necesare continuării
activităţii.

Argumente

(6) În cazul încetării activității și desființării unei filiale
teritoriale, mandatele forurilor de conducere ale acesteia
încetează de drept, fără a fi afectată calitatea de membru
al Consiliului Naţional sau al Biroului executiv.
105.
Art.87. - (1) Denumirea filialei locale va reflecta Art.78. - Denumirea filialei teritoriale va reflecta
apartenența la Colegiul Psihologilor din România și apartenența la Colegiul Psihologilor din România și
unitatea administrativ teritorială în care își are sediul.
judeţul în care își are sediul.
(2) În baza deciziei Consiliului Național al Colegiului Alin.(2) şi (3) se elimină
Psihologilor din România privind înființarea, organizarea
și funcționarea filialei, aceasta se înregistrează ca punct de
lucru al Colegiului Psihologilor din România la
administrația financiară în raza căreia se află sediul.
(3) În situația în care numărul membrilor unei filiale
teritoriale scade sub numărul legal, prin decizia
Consiliului Național al Colegiului Psihologilor din
România, după caz, se poate reorganiza filiala teritorială
sau aproba continuarea activității filialei stabilindu-se
totodată și măsurile organizatorice necesare continuării
activității, dar nu mai mult de 2 ani.
106.
Art.88. În limita prevederilor Statutului profesiei de Art.79. - În limita prevederilor Statutului profesiei de
psiholog și a deciziilor Cosiliului Național al Colegiului psiholog și a deciziilor Consiliului Național, filiala
Psihologilor din România filiala realizează atribuțiile teritorială realizează atribuțiile Colegiului Psihologilor
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Filialele
nu
au
personalitate juridică.
Observațiile Consiliului
legislativ
Pentru
claritatea
normei și respectarea
tehnicii de redactare
legislattivă

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse
Colegiului Psihologilor din România la nivel teritorial ce din România la nivel teritorial, delegate de către Consiliul
i-au fost delegate de către Consiliul Național.
Național.

107.
Art.89. Filiala are următoarele organe de conducere:
a) Consiliul filialei;
b) Președintele filialei.

Ca urmare a eliminării
Art.80. – Filiala teritorială este condusă de către Consiliul art.20 și art.53 inițiale.
filialei.

108.
Art.90. - (1) Consiliul, Președintele, Vicepreședintele și
Secretarul filialei teritoriale sunt aleși de către membrii
Colegiului Psihologilor din România aflați în evidența
filialei respective convocați în ședință de alegeri o dată la
4 ani.

Argumente

Art.81. - Consiliul filialei teritoriale este ales pe funcţii,
pentru un mandat de 4 ani, de către membrii activi ai
Colegiului Psihologilor din România aflați în evidența
filialei teritoriale respective, potrivit Regulamentului de
organizare și desfășurare a alegerilor organelor de
conducere la nivel central și teritorial.

(2) Alegerea membrilor Consiliului Filialei și a Alin.(2) se elimină.
Președintelui filialei teritoriale se face dintre membrii
respectivei filialei potrivit unui Regulament electoral
aprobat de către Consiliul Național.
109.
Art.91. - (1) În funcție de numărul membrilor aflați în Art.82. - (1) În funcție de numărul membrilor aflați în
evidențele filialei la data declanșării procesului electoral, evidențele filialei teritoriale la data declanșării procesului
consiliul filialei este format din:
electoral, consiliul filialei este format din:
a) 5 membri dintre care un Președinte, un Vicepreședinte, a) 5 membri, dintre care un președinte, un vicepreședinte,
un Secretar și doi membri, pentru un număr de la 100 până un secretar și doi membri, pentru un număr de la 100 până la
la 500 de membri aflați în evidența filialei;
500 de membri aflați în evidență;
b) 7 membri dintre care un Președinte, un Vicepreședinte, b) 7 membri, dintre care un președinte, un vicepreședinte,
un Secretar și patru membri, pentru un număr de la 501 până un secretar și patru membri, pentru un număr de la 501 până
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Ca urmare a eliminării
art.20 și art.53 inițiale.
Observațiile Consiliului
legislativ
Pentru
claritatea
normei.

Nr.
crt.

Text propunere legislativă
la 1000 de membri aflați în evidența filialei;

Amendamente
propuse
la 1000 de membri aflați în evidență;

c) 9 membri dintre care un Președinte, un Vicepreședinte, un c) 9 membri dintre care un președinte, un vicepreședinte, un
Secretar și șase membri, pentru un număr mai mare de 1000 secretar și șase membri, pentru un număr de la 1000 până la
de membri aflați în evidența filialei.
3000 de membri aflați în evidență;
d) 13 membri dintre care un președinte, un
vicepreședinte, un secretar și opt membri, pentru un
număr mai mare de 3000 de membri aflați în evidență.
.
(2) În situația vacantării unui mandat, acesta va fi preluat de (2) Numărul de mandate consecutive al președintelui
persoana care a întrunit numărul cel mai mare de voturi din filialei teritoriale este limitat la două.
lista persoanelor care au candidat și nu au ocupat un loc în
Consiliul filialei. În situații urgente ori dacă nu se poate (3) În situația vacantării unui mandat, acesta va fi preluat de
organiza preluarea madatului ori a mandatelor, Biroul persoana care a întrunit numărul cel mai mare de voturi, din
Executiv al Consiliului Național numește un psiholog pentru lista persoanelor care au candidat și nu au ocupat un loc în
exercitarea mandatului respectiv sau, dacă Consiliul filialei Consiliul filialei teritoriale.
nu se poate constitui ori lucra legal, preia conducerea filialei
până la organizarea unor noi alegeri.
(4) În situaţiile în care nu se poate organiza preluarea unui
mandat sau Consiliul filialei teritoriale nu se poate constitui
ori nu-şi poate desfăşura activitatea în cvorumul legal,
Biroul Executiv numește un psiholog dintre membrii
filialei până la expirarea mandatului sau până la organizarea
unor noi alegeri, care vor avea loc în maximum 3 luni de la
constatarea situaţiei respective.
110.
Art.92. – (1) Încetarea mandatului în Consiliul filialei are
loc în una din următoarele situații:
a)
ca urmare a decesului;
b)
prin demisie;
c)
lipsa la 3 ședințe consecutive într-un an calendaristic
din alte motive decât medicale ori în interesul filialei;

Art.83. – (1) Încetarea mandatului unui membru al
Consiliul filialei teritoriale are loc în una din următoarele
situații:
a) ca urmare a decesului;
b) prin demisie;
c) lipsa de la 3 ședințe consecutive într-un an calendaristic
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Argumente

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse
d)
transferul membrului Consiliului filialei într-o altă din alte motive decât cele medicale ori în interesul filialei;
filială;
d) transferul membrului Consiliului filialei într-o altă filială;
e)
pierderea calității de membru al Colegiului e) pierderea calității de membru al Colegiului Psihologilor
Psihologilor din România;
din România;
f)
suspendarea ori încetarea dreptului de practică ca f) suspendarea ori încetarea dreptului de practică;
urmare a unei hotărâri judecătorești ori a unei sancțiuni
disciplinare;
(2) Constatarea încetării mandatului se face prin decizia (2) Constatarea încetării mandatului se face prin decizia
Consiliului filialei.
Consiliului filialei teritoriale.

111.
Art.93. (1) Consiliul filialei se întâlnește lunar sau ori de
câte ori este cazul la convocarea Președintelui filialei și
lucrează în prezența a cel puțin 3 membri pentru consiliul
format din 5 membri, respectiv cel puțin 5 membri în cazul
consiliului format din 7 membri și 7 membri în cazul
consiliului format din 9 membri. Deciziile se iau cu cel
puțin 3 voturi pozitive în consiliul cu 5 membri, cu cel puțin
4 voturi pozitive în consiliul format din 7 membri și cu cel
puțin 5 voturi pozitive în consiliul format din 9 membri.

Art.84. - (1) Consiliul filialei teritoriale se întâlnește lunar
sau ori de câte ori este cazul, la convocarea președintelui
filialei și lucrează în prezența a cel puțin jumătate din
numărul membrilor Consiliului. Deciziile se iau cu votul
majorităţii membrilor prezenţi.

(2) Ședințele consiliului sunt conduse de către Președintele (2) Ședințele consiliului sunt conduse de către Președintele
filialei.
filialei.
112.
Art.94. – Consiliul filialei are următoarele atribuții:
a) aprobă strategiile și proiectele de organizare și de
dezvoltare a filialei;
b) conduce activitatea filialei;
c) gestionează patrimoniul economic al filialei;
d) propune Consiliului Național necesarul de personal

Art.85. – Consiliul filialei teritoriale are următoarele
atribuții principale:
a) propune strategiile și proiectele de organizare și de
dezvoltare a filialei;
b) conduce activitatea filialei;
c) gestionează patrimoniul filialei;
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Argumente

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse
pentru funcționare corespunzătoare a filialei;
d) propune Consiliului Național necesarul de personal
e) execută deciziile organelor de conducere ale Colegiului pentru funcționarea corespunzătoare a filialei;
Psihologilor din România;
e) pune în aplicare deciziile organelor de conducere ale
Colegiului Psihologilor din România;
f) verifică sediile formelor de exercitare a profesiei de f) informează membrii aflaţi în evidenţa filialei cu
psiholog ce urmează a fi înființate și emite aviz de privire la deciziile şi hotărârile luate de către structurile
conformitate.
de conducere ale Colegiului Psihologilor din România.

Argumente

113.
Art.95. (1) Președintele filialei are următoarele atribuții:

Art.86. - (1) Președintele filialei teritoriale are următoarele
atribuții:

a) reprezintă filiala;
b) este membru de drept în Consiliul Național;
a), b), c) Nemodificate
c) conduce activitatea curentă și executivă a filialei între
ședințele consiliului filialei;
d) execută deciziile Consilului filialei ori a organelor de d) pune în aplicare deciziile Consiliului filialei teritoriale şi
conducere ale Colegiului Psihologilor din România;
a organelor de conducere ale Colegiului Psihologilor din
România;
e) conduce și are în subordine personalul executiv al filialei,

e) are în subordine personalul filialei;

f) reprezintă Colegiul Psihologilor din România în teritoriu, f) Nemodificată
în baza mandatului primit din partea Consiliului Național.
114.

Ca urmare a eliminării
Art.96. – Secretarul filialei are următoarele atribuții:
Art.87. – Secretarul filialei teritoriale are următoarele art.20 și art.53 inițiale.
atribuții:
a) răspunde de sistemul de evidență a membrilor filialei;
a) răspunde de sistemul de evidență a membrilor filialei;
b) organizează evidențele și registrele filialei și răspunde de b) organizează evidențele și registrele filialei și răspunde de
păstrarea și ținerea lor la zi;
păstrarea și ținerea lor la zi;
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Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

c) ține evidența proceselor verbale ale ședințelor Adunării
Generale și ale Consiliului filialei;
d) contrasemnează și ține evidența decizilor luate la
nivelul filialelor de către organele de conducere;

c) și d) se comasează într-o singură literă c)
c) contrasemnează şi ține evidența proceselor verbale ale
ședințelor Adunării Generale și ale Consiliului filialei,
precum şi a deciziilor luate;

e) la încetarea mandatului, preda pe bază de proces-verbal d) la încetarea mandatului, predă pe bază de proces-verbal
noului secretar toate documentele întocmite sau aflate noului secretar toate documentele întocmite şi aflate în
evidența și responsabilitatea sa cu indicarea lor nominală. evidența și responsabilitatea sa, cu indicarea lor nominală.
Toate procesele verbale de predare primire sunt în
păstrarea secretarului și la rândul lor se vor preda
următorului secretar. Numărul lor și faptul predării se
menționează în procesul verbal de predare primire.
115.
Secțiunea 5
Finanțarea Colegiului Psihologilor din România

Secțiunea a 5-a
Finanțarea Colegiului Psihologilor din România

116.
Art. 97. - Veniturile CPR se constituie din:
Art. 88. - Veniturile Colegiului se constituie din:
a) cotizațiile membrilor;
a) cotizațiile membrilor;
b) taxele aprobate de către Consiliul Național pentru b) taxele aprobate de către Consiliul Național pentru
prestarea unor servicii;
prestarea unor servicii;
c) sumele provenite din aplicarea unor sancțiuni c) se elimină
disciplinare;
d) donații și sponsorizări de la persoane fizice și juridice;
e) legate;
f) drepturi editoriale;
g) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;
h) alte surse.

c) donații și sponsorizări de la persoane fizice și juridice;
d) legate;
e) drepturi editoriale;
f) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;
g) alte surse, potrivit legii.
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Argumente

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Argumente

117.
Art.98. – Cotizațiile datorate și neplătite în termenul fixat de Art.98 se elimină.
Consiliul Național de către membrii determină plata unor
penalități de întârziere.
118.
Art.99. – Veniturile pot fi utilizate pentru cheltuieli cu
organizarea și funcționarea, cheltuieli de personal, cheltuieli
materiale și servicii, cheltuieli de capital, perfecționarea
pregătirii profesionale, finanțarea unor proiecte aprobate
de Consiliul Național, întrajutorarea psihologilor, crearea de
instituții cu scop filantropic și științific, acordarea de premii
pentru membrii cu activități profesionale deosebite, alte
cheltuieli aprobate, după caz, de Consiliul Național.

Art.89. – Veniturile pot fi utilizate pentru cheltuieli cu
organizarea și funcționarea, cheltuieli de personal, cheltuieli
materiale și servicii, cheltuieli de capital, finanțarea unor
proiecte aprobate de Consiliul Național, întrajutorarea
psihologilor, crearea de instituții cu scop filantropic și
științific, acordarea de premii pentru membrii cu activități
profesionale deosebite, precum şi pentru alte cheltuieli
aprobate de Consiliul Național.

Art.100. – (1) Fiecare filială teritorială își va face estimarea
bugetului anual necesar funcționării și realizării unor
proiecte și o va înainta către Consiliul național în vederea
aprobării și elaborării bugetului anual. Evaluarea se
transmite până la sfârșitul lunii noiembrie a fiecărui an.

Ca urmare a eliminării
Art.90. – (1) Fiecare filială teritorială își face estimarea art.20 și art.53 inițiale.
bugetului anual necesar funcționării și o înaintează către
Consiliul național în vederea aprobării și elaborării
bugetului anual al Colegiului. Propunerea de buget se
transmite până la sfârșitul lunii noiembrie a fiecărui an.

119.

(2) Pentru proiectele aprobate, Consiliul Național poate (2) Pentru proiectele aprobate, Consiliul Național alocă
aproba fiecărei filiale un buget dedicat proiectului respectiv filialei teritoriale şi bugetul necesar proiectului respectiv.
buget ce urmează a fi integral administrat de către filială
pentru realizarea proiectului.
120.
Sectiunea 6
Membrii Colegiului Psihologilor din România

Sectiunea a 6-a
Membrii Colegiului Psihologilor din România
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Nr.
crt.
121.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Argumente

Art.101. – Sunt membri ai Colegiului Psihologilor din
România toți psihologii care sunt atestați de către
Colegiul Psihologilor din România să practice profesia
de psiholog.

Art.91. – Sunt membri ai Colegiului Psihologilor din
România toate persoanele care sunt titulare ai unui
atestat de liberă practică eliberat, în condiţiile prezentei
legi.

Observațiille Colegiului
Psihologilor
din
România.
Pentru
claritatea
reglementării.

122.
Art.102. – Membrii Colegiului Psihologilor din România au Devine Art.92
următoarele drepturi:
Nemodificat
a)
să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, în
condițiile prezentei legi;
b)
să solicite și să obțină informații legate de
exercitarea profesiei de psiholog pe teritoriul României;
c)
să solicite și să obțină informații legate de
funcționarea Colegiului Psihologilor din România, inclusiv
cu privire la funcționarea filialelor;
d)
să solicite și să primească orice informație sau
document legat de statutul lor profesional ori calitatea lor de
membri ai Colegiului Psihologilor din România, informații
și documente emise ori aflate în evidența instituției.
123.

Ca urmare a eliminării
Art.103. – Membrii Colegiului Psihologilor din România au Art.93. – Membrii Colegiului Psihologilor din România au art.20 și art.53 inițiale.
următoarele obligații:
următoarele obligații:
a) să și îndeplinească cu bună credință mandatele primite a) , b), c) Nemodificate
sau funcțiile în care au fost numiți;
b) să răspundă convocărilor adresate de către organele de
conducere ale corpului profesional;
c) să plătească, în termenul stabilit, cotizația datorată
corpului profesional în calitate de membri;
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Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse
d) să încerce rezolvarea unui litigiu cu un alt membru al d) să cunoască şi să respecte Codul Deontologic al
corpului profesional și în legătură cu exercitarea profesiei, în profesiei, Statutul profesiei de psiholog, precum şi
primul rând, prin mediere potrivit procedurilor prevăzute în celelalte decizii cu caracter normativ ale structurilor de
Statutul profesiei de psiholog.
conducere ale Colegiului Psihologilor;

Argumente

e) să încerce rezolvarea oricărui litigiu sau conflict cu un
alt membru al corpului profesional și în legătură cu
exercitarea profesiei, în primul rând prin mediere, potrivit
procedurilor prevăzute în Codul deontologic.
124.
CAPITOLUL V
Răspunderea disciplinară
125.
Art.104. – (1) Psihologii cu atestat de practică precum și
celelalte persoane ce dețin atestate pentru practica unor
competențe răspund disciplinar pentru nerespectarea legilor
și regulamentelor profesiei, a Codului etic și a regulilor de
bună practică profesională, a Statutului psihologului, pentru
nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de
conducere, precum și pentru orice fapte săvârșite în legătură
cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea și
prestigiul profesiei sau a corpului profesional.

Art.94. – (1) În exercitarea profesiei, titularii atestatelor de
liberă practică răspund disciplinar pentru nerespectarea
prezentei legi, a normelor metodologice de aplicare a
acesteia, a Codului deontologic și a Statutului profesiei de
psiholog.
(2) Membrii forurilor de conducere răspund disciplinar şi
pentru nerespectarea atribuţiilor stabilite potrivit prezentei
legi, Statutului profesiei de psiholog și Regulamentului de
organizare și funcționare al Colegiului Psihologilor din
România.

(2) Nu fac obiect al cercetării disciplinare solicitările privind Devine alin.(3)
acoperirea unor prejudicii materiale.
Nemodificat
(3) Răspunderea disciplinară, potrivit prezentei legi, nu Devine alin.(4)
exclude răspunderea penală, contravențională sau civilă, nemodificat
conform prevederilor legale.
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Observația Colegiului
Psihologilor
din
România.
Pentru
claritate.

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Art.105. – (1) Faptele ce pot consitui abateri de natură
disciplinară sunt cercetate de către o comisie de disciplină
formată din 3 membri desemnați dintre membrii Comisiei
de etică de către aceasta.

Art.95. – (1) Faptele ce pot constitui abateri de natură
disciplinară sunt cercetate de către o comisie de disciplină
formată din 3 membri, desemnați de către Comisia de etică
dintre membrii săi.

Argumente

126.

(2) Nu pot fi membri ai comisiei de disciplină, fiind
incompatibili, persoanele care:
a) sunt rude sau afini până la gradul IV cu persoana care a
făcut reclamația ori cu persoana ce face obiectul cercetării
disciplinare;
b) au raporturi de muncă ori de altă natură cu persoana care
a făcut reclamația ori cu persoana ce face obiectul cercetării
disciplinare;

Observațiile Consiliului
Legislativ.
Pentru
claritatea
normei și respectarea
tehnicii de rdactare
(2) Nu pot fi membri ai comisiei de disciplină persoanele legislativă.
care:
a) sunt rude sau afini până la gradul IV cu persoana care a
făcut reclamația ori cu persoana care face obiectul cercetării
disciplinare;
b) au raporturi de muncă ori de altă natură cu persoana care
a făcut reclamația ori cu persoana care face obiectul
cercetării disciplinare;

(3) Membrii comisiei de disciplină care se găsesc într-o (3) Membrii desemnați în comisia de disciplină care se
situație de incompatibilitate sunt obligați să se autorecuze.
găsesc într-o situație de incompatibilitate sunt obligați să
se recuze din comisie.

127.
Art.106. – (1) Sesizarea împotriva uneia dintre persoanele Art.96. – (1) Orice sesizare împotriva uneia dintre
cu drept de practică se analizează de către Comisia de Etică persoanele cu drept de liberă practică se analizează de către
care, dacă o găsește ca nefiind de competența corpului Comisia de Etică.
profesional ori tardivă, o respinge motivat.
(2) Dacă sesizarea este de competența corpului profesional, (2) Dacă obiectul sesizării este de competența corpului
Comisia de Etică decide începerea cercetării disciplinare și profesional și sesizarea este formulată în termenul prevăzut
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Nr.
crt.

Text propunere legislativă
desemnează comisia de disciplină.

Amendamente
propuse
la art. 97 alin. (1), Comisia de Etică desemnează comisia
de disciplină şi decide începerea cercetării disciplinare.

Argumente

(3) În situaţia în care obiectul sesizării nu este de
competenţa Comisiei de Etică, aceasta anunţă organele
competente.
128.
Art.107. – (1) Sesizarea cu privire la posibila existență a
unei abateri disciplinare se depune în termen de maximum 6
luni de la data la care s-a efectuat fapta reclamată. În
aceleași condiții, se poate decide din oficiu declașarea unei
cercetări disciplinare.

Art.97. - (1) Sesizarea cu privire la posibila existență a
unei abateri disciplinare se depune în termen de
maximum 6 luni de la data la care s-a săvârșit fapta
reclamată sau de la data la care persoana vătămată a luat
cunoștință de săvârșirea faptei. În aceleași condiții, se
poate decide, din oficiu, declașarea unei cercetări
disciplinare.

(2) Sesizarea se poate face și din oficiu prin decizia motivată (2) Sesizarea se poate face și prin decizia motivată a
a Biroului Executiv, a Comisiei de Etică sau a Consiliului Biroului Executiv sau a Consiliului Național, precum și prin
Național.
sesizarea din oficiu a Comisiei de Etică.
129.
Art.108. – (1) Comisia de disciplină soluționează sesizarea Art.98. – (1) Comisia de disciplină soluționează orice
potrivit procedurii stabilite prin Statutul profesiei de sesizare potrivit procedurii stabilite prin Codul deontologic.
psiholog și, motivat, respinge sesizarea sau aplică una dintre
sancțiunile prevăzute de prezenta lege.
(2) Pe tot parcursul cercetării faptei reclamate, comisia de
disciplină poate solicita persoanei reclamate efectuarea unei
expertize medicale de specialitate privind starea sa de
sănătate, fizică și psihică. Expertiza va fi efectuată la
unitățile medico-legale.

Observațiile comunităţii
profesionale
a
psihologilor.
Pentru
claritatea
normei și respectarea
(2) Pe tot parcursul cercetării disciplinare, Comisia de tehnicii de redactare
disciplină poate solicita persoanei reclamate efectuarea legislativă
unei expertize medicale de specialitate privind starea sa de În
comunitatea
sănătate, fizică și psihică.
profesională
există
percepția
că
posibilitatea
de
a
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Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse
(3) Comisia de disciplină poate decide suspendarea
dreptului de liberă practică până la data prezentării
avizului medical eliberat de către o unitate sanitară
autorizată în urma efectuării expertizei medicale
prevăzute la alin.(2). Decizia se transmite
secretariatului general.

Argumente

(3) Comisia de disciplină, după caz, poate decide acordarea
unui nou termen sau suspendarea dreptului de practică
până la efectuarea exertizei medicale solicitate.
Neefectuarea expertizei privind starea de sănătate fizică și
psihică într-un termen de maximum 3 luni de la termenul
stabilit de comisia de disciplină atrage pierderea dreptului de
practică. Constatarea pierderii dreptului de practică ca
urmare a neefectuării expertizei medicale se face de către (4) Neprezentarea avizului medical într-un termen de
Biroul Executiv.
maximum 30 de zile de la termenul stabilit de comisia de
disciplină atrage încetarea dreptului de liberă practică.

solicita unui psiholog
efectuarea
unei
expertize medico-legale
are caracter abuziv.
Observațiile Consiliului
legislativ.
Pentru
claritatea
normei este necesară
fragmentarea alin.(3)
inițial în două aliniate
și
reformularea
(5) Încetarea dreptului de liberă practică se face prin acestuia.
decizie a Biroului Executiv, la propunerea Comisiei de
disciplină.

130.
Art.109. – (1) Sancțiunile disciplinare ce pot fi aplicate de Art.99. – (1) Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate Observațiile Colegiului
către comisia de disciplină sunt:
sunt:
Psihologilor
Din
perspectiva
a) avertismentul;
a) nemodificată
posibilității
de
individualiza
b) amendă de la 500 de lei la 2.500 lei. Plata amenzii se va Lit.b) se elimină
sancțiunea disciplinară
face în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive
și a o adapta în funcție
a hotărârii disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage
de gravitatea abaterii,
suspendarea de drept din exercițiul profesiei, până la
este
preferabil
ca
achitarea sumei. Sumele provenite din plata amenzilor se
termenul
prevăzut
fac venit integral la bugetul Colegiului Psihologilor din
pentru
acordarea
România;
sancțiunii
de
suspendare a dreptului
c) suspendarea dreptului de practică într-o anumită b) suspendarea dreptului de liberă practică într-o anumită de practică să fie extins
specialitate ori competență pentru o perioadă cuprinsă specialitate ori competență generală, pentru o perioadă la
12
luni.
De
între 1 lună și 3 luni;
cuprinsă între o lună și 12 luni;
asemenea, în acest mod
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Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

d) ridicarea dreptului de practică într-una sau mai multe c) ridicarea dreptului de liberă practică într-una sau mai
specialități.
multe specialități.
(2) La sancțiunile prevăzute la alin. (1) se poate prevedea,
după caz, obligarea celui sancționat la efectuarea unor
stagii ori cursuri de perfecționare sau a unei alte forme de
pregătire profesională.

(2) La sancțiunile prevăzute la alin.(1) lit.b) şi c) se poate
aplica măsura complementară de efectuare a unor stagii
ori cursuri de perfecționare sau a unei alte forme de
pregătire profesională.

Argumente
se realizează corelarea
cu practica existentă,
reglementările
anterioare prevăzând
posibilitatea
suspendării dreptului
de practică pentru 6-12
luni.

(3) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) lit. a) se aplică de
către Comisia de disciplină. În situaţia în care o persoană
cumulează 3 avertismente pe o perioadă de 12 luni,
Comisia propune Biroului Executiv suspendarea dreptului
de liberă practică.
(4) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se aplică
de către Biroul Executiv, la propunerea Comisiei de
disciplină.
131.
Art.110. – (1) Decizia comisiei de disciplină se comunică
persoanei cercetată disciplinar și, după caz, angajatorului.
Persoana care a formulat sesizarea va fi doar informată
despre modul în care a fost soluționată sesizarea.

132.

Art.100. – (1) Decizia Comisiei de disciplină și, după
caz, a Biroului executiv, se comunică persoanei cercetate
disciplinar și, după caz, angajatorului. Persoana care a
formulat sesizarea va fi informată despre modul în care a
fost soluționată sesizarea.

Recomandările
Consiliului Legislativ.
Pentru
claritatea
normei se recomandă
eliminarea termenului
”doar”
și
pentru
(2) În termen de maximum 15 zile de la comunicare, (2) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată în corelarea cu alte acte
decizia de sancționare poate fi contesată la instanțele de condițiile legii.
normative
(legea
judecată de către persoana sancționată.
53/2003) se recomandă
revizuirea termenului.
CAPITOLUL VI
Dispoziții finale și tranzitorii
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Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Argumente

133.
Art.101. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 45 zile de
la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea
I.
(2) Prevederile art.6 alin.(3) lit. a) intră în vigoare la
finalul unei perioade de tranziție de 4 ani de la intrarea în
vigoare a prezentei legi. Pe durata acestei perioade de
tranziție, accesul în profesia de psiholog în regim de
supervizare se poate face după absolvirea studiilor de
licență.
134.
Art.111. – (1) Colegiul Psihologilor din România
organizat potrivit prezentei legi este continuatorul
Colegiului Psihologilor din România organizat potrivit
Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu
drept de liberă practică, înființarea, organizarea și
funcționarea Colegiului Psihologilor din România.

Art.102. – (1) Colegiul Psihologilor din România
organizat potrivit prezentei legi este continuatorul
Colegiului Psihologilor din România organizat potrivit
Legii nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog
cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și
funcționarea Colegiului Psihologilor din România.

(2) În termen de maximum 120 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi, Colegiul Psihologilor din
România va organiza alegeri pentru desemnarea noilor
organe de conducere potrivit prezentei legi. Până la
alegerea noilor organe de conducere atribuțiile Colegiului
Psihologilor din România se vor exercita de către organele
în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, Colegiul Psihologilor din România va
organiza alegeri pentru desemnarea noilor organe de
conducere, conform unui regulament elaborat și aprobat
de Comitetul Director al Colegiului Psihologilor din
România aflat în funcție la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
(3) Până la alegerea noilor organe de conducere atribuțiile
Colegiului Psihologilor din România se vor exercita de
către organele în funcție la data intrării în vigoare a
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Recomandarea
Consiliului Legislativ
Pentru
respectarea
tehnicii de redactare
legislativă.

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse

Argumente

prezentei legi.
135.
Art.112. – Formele de exercitare a profesiei de psiholog
înființate potrivit Legii 213/2004 privind exercitarea
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică,
înființarea organizarea și funcționarea Colegiului
Psihologilor din România rămân înființate și își vor
continua activitatea ori, după caz, se vor reorganiza potrivit
prezentei legi.

136.
Art.113. – (1) Drepturile de practică a profesiei dobândite
în temeiul Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei
de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea
organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din
România rămân în vigoare și se vor exercita potrivit
prevederilor prezentei legi.
(2) Atestatele de practică emise în temeiul Legii 213/2004
privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de
liberă practică, înființarea organizarea și funcționarea
Colegiului Psihologilor din România se preschimbă în
termen de maximum 24 de luni de la data intrării în
vigoare a prezentei legi sub sancțiunea anulării lor.

Art.103. – Formele de exercitare a profesiei de psiholog Recomandarea
înființate potrivit Legii nr.213/2004 rămân înființate și își Consiliului Legislativ.
vor continua activitatea ori, după caz, se vor reorganiza
potrivit prezentei legi.

Ca urmare a eliminării
Art.104. – (1) Drepturile de liberă practică a profesiei art.20 și art.53 inițiale.
dobândite în temeiul Legii nr.213/2004 rămân în vigoare Observațiile Consiliului
și se vor exercita potrivit prevederilor prezentei legi.
Legislativ.
Pentru
respectarea
tehnicii de redactare
legislativă, a se vedea
argumentul prezentat la
(2) Atestatele de liberă practică emise în temeiul Legii art. anterior.
nr.213/2004 se preschimbă gratuit în termen de maximum
24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi,
sub sancțiunea anulării lor.
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Nr.
crt.
137.

Text propunere legislativă

Art.114. – (1) Psihologii care au dobândit treapta de
practicant în regim autonom anterior intrării în vigoare a
prezentei legi, au o vechime neîntreruptă în specialitate de
minimum 3 ani și au absolvit un program de master în
psihologie, respectiv domeniul de specializare sau un
program de licență echivalent în condițiile legii, devin
automat psihologi specialiști.

Amendamente
propuse
Art.105. – (1) Atestatele de psiholog practicant autonom
dobândite anterior intrării în vigoare a prezentei legi se
vor preschimba, la cerere, în atestate de psiholog
specialist, dacă este îndeplinită cel puțin una dintre
următoarele condiții:
a) titularii îndeplinesc condițiile generale definite prin
prezenta lege pentru atestarea dreptului de liberă practică
în treapta de psiholog specialist;
b) titularii au exercitat profesia ca psiholog practicant
autonom cel puțin 5 ani.
(2) Cererile se depun în termen de 12 luni de la intrarea in
vigoare a prezentei legi.

(2) Psihologii care au dobândit treapta de practicant
anterior intrării în vigoare a prezentei legi și nu sunt
absolvenți ai unui program de studii universitare de master
în psihologie sau ai unui program de licență echivalent în
condițiile legii, au obligația ca în termen de 10 ani de la
intrarea în vigoare a prezentei legi să-și completeze studiile
cu un program de master în psihologie, respectiv în
domeniul de specializare. După indeplinirea acestei
condiții, obțin automat treapta de psiholog specialist, dacă
au avut activitate profesională neîntreruptă în ultimii 3 ani.
Până la expirarea termenului pentru completarea studiilor,
competențele psihologilor practicanți autonomi sunt
echivalente cu cele ale psihologilor specialiști.

(3) Psihologii care au dobândit treapta de practicant
autonom anterior intrării în vigoare a prezentei legi, nu
sunt absolvenți ai unui program de studii universitare de
master în psihologie sau ai unui program de licență
echivalent în condițiile legii și nu se încadrează în
prevederile alin. (1), au obligația ca, în termen de 10 ani de
la intrarea în vigoare a prezentei legi, să-și completeze
studiile cu un program de master în psihologie, respectiv în
domeniul general de specializare. După îndeplinirea
acestei condiții, obțin automat treapta de psiholog
specialist, dacă au avut activitate profesională neîntreruptă
o perioadă de cel puţin 3 ani.

(3) Psihologii practicanți autonomi care nu îndeplinesc (3) Psihologul practicant autonom care nu îndeplinește
condiția de studii până la expirarea termenului prevăzut la condiția de studii universitare până la expirarea termenului
punctul (2) vor dobândi statutul de psihologi practicanți în prevăzut la alin. (2) va dobândi statutul de psiholog
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Argumente
Ca urmare a eliminării
art.20 și art.53 inițiale.
Observațiile Consiliului
Legislativ.
Pentru
rigoare
și
claritate normativă.
Opinia
comunității
psihologilor
Amendarea
prin
eliminarea alin.(2) și
(3) este necesară pentru
recunoașterea
drepturilor
deja
obținute,
formularea
inițială conducând la
pierderea unui drept
obținut.

Nr.
crt.

Text propunere legislativă
sensul prezentei legi.

Amendamente
propuse
practicant în sensul prezentei legi.

Argumente

(4) Până la dobândirea atestatului prevazut la alin. (1) sau
până la expirarea termenului pentru completarea studiilor,
competențele psihologilor practicanți autonomi rămân
neschimbate.
138.
Art.115. – În termen de maximum 90 de zile de la data
publicării prezentei legii Statutul profesiei de psiholog se
elaborează de către Colegiul Psihologilor din România
împreună cu Ministerul Educației Naționale și Ministerul
Sănătății și se aprobă prin hotărăre de Guvern.

Art.106. – (1) În termen de 45 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentei legi, normele metodologice de
aplicare a acesteia se elaborează de către Ministerul
Educației Naționale și Ministerul Sănătății, cu sprijinul
Colegiului Psihologilor din România și se aprobă prin
hotărâre a Guvernului.
(2) Statutul profesiei de psiholog, Codul deontologic al
profesiei și regulamentul de organizare și funcționare
al Colegiului Psihologilor din România se elaborează
de către Colegiul Psihologilor din România și sunt
aprobate de către Consiliul Național, în condițiile
prezentei legi.

Recomandarea
Consiliului Legislativ
Pentru
rigoare
și
claritate se recomandă
ca referința să fie data
intrării în vigoare, la
fel ca și în cazul
art.111. inițial (109 în
noua numerotare).
De
asemenea,
se
recomandă
introducerea
unor
precizări
privind
normele de aplicare a
prezentei legi.

139.
Art. 116. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se
abrogă Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de
psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din
România.

Art.107. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi
se abrogă Legea nr. 213/2004 privind exercitarea
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică,
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului
Psihologilor din România, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 1 iunie 2004,
cu modificările ulterioare, precum și Hotărârea
Guvernului nr.788/2005 pentru aprobarea Normelor
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Recomandarea
Consiliului legislativ
Pentru
rigoare
și
respectarea normelor
de
redactare
legislativă.

Nr.
crt.

Text propunere legislativă

Amendamente
propuse
metodologice de aplicare a Legii nr.213/2004 privind
exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Colegiului Psihologilor din România, cu completările
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr.721 din 9 august 2005.

Argumente

(2) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, actele emise de către Colegiul
Psihologilor din România în temeiul actelor prevăzute
la alin. (1), care contravin prevederilor prezentei legi,
vor fi modificate în mod corespunzător.
140.
Art.117. – Prezenta lege intră în vigoare în termen de 45 de Se elimină.
zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României
Partea I.
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S-a
reformulat
art.101

ca

