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RAPORT  COMUN 
asupra propunerii legislative privind reglementarea profesiei de 

psihoterapeut 
 
 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru 

sănătate şi familie au fost sesizate, prin adresa nr. Plx 851 din 3 

decembrie 2007, cu dezbaterea pe fond a propunerii legislative privind 

reglementarea profesiei de psihoterapeut. 

La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisiile au avut în vedere:  

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.978/19.07.2007) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/1327/29.01.2008) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1913/26.07.2007). 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea 

cadrului legislativ pentru exercitarea profesiei de psihoterapeut şi 

încadrarea acesteia în familia profesiilor liberale. 
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Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativei legislative din următoarele considerente: 

• nu întruneşte toate elementele necesare unei reglementări la nivelul 

legii, conturând doar, în linii generale, ceea ce ar trebui să însemne 

profesia de psihoterapeut; 

• lipsesc dispoziţii deosebit de importante pentru delimitarea acestei 

profesii de altele înrudite ca finalitate, precum cele cu privire la: 

- condiţiile necesare pentru a accede la profesia de psihoterapeut, 

atât în ceea ce priveşte cetăţenia, cât şi în ceea ce priveşte 

studiile, în text existând doar referiri la condiţiile formării 

psihoterapeutului; 

- formele de exercitare a profesiei – în cadrul unor cabinete 

individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau în 

temeiul unor raporturi de muncă; 

- drepturile şi obligaţiile psihoterapeuţilor autorizaţi; 

- circumstanţele care pot conduce la suspendarea şi încetarea 

dreptului de liberă practică; 

- răspunderea disciplinară etc. 

• unele dintre dispoziţii nu sunt redactate într-un limbaj şi stil juridic 

specific normativ, concis, clar şi precis, care să excludă orice echivoc, 

aşa cum prevede art.34 din Legea nr.24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• instituirea condiţiei de vârstă pentru începerea formării de specialitate 

în psihoterapie, respectiv pentru atestarea ca psihoterapeut, este 

nejustificată şi discriminatorie, obţinerea diplomei de licenţă şi urmarea 

cursurilor de formare fiind suficiente; 

• pentru evitarea unor lacune legislative, dar şi a paralelismului legislativ, 

se impune ca soluţiile preconizate să acopere întreaga problematică a 

relaţiilor sociale ce reprezintă obiectul de reglementare al iniţiativei 

legislative, pentru acest motiv fiind necesară reanalizarea şi 

completarea textului. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 

conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
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La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 

 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 

Familiei şi Egalităţii de Şanse 

 d-na Gabriela Mateescu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse 

 d-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse. 

 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe 

separate.  

La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 27 

februarie 2008 au fost prezenţi 16 deputaţi din totalul de 18 membri, iar 

la şedinţa Comisiei pentru sănătate şi familie din data de 11 martie 2008 

au fost prezenţi 15 deputaţi din totalul de 15 membri ai acesteia. 

Raportul comisiilor a fost adoptat cu 30 voturi pentru şi o abţinere. 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 27 

noiembrie 2007. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 
PREŞEDINTE,    PREŞEDINTE, 
Gheorghe Barbu   Acad.prof.univ.dr.Mircea Ifrim 
 
 
 
 
SECRETAR,     SECRETAR,   

 Kerekes Karoly    Renică Diaconescu 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert Adriana Breazu 
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