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Comisia pentru Sănătate şi Familie                          Nr. 28/394/ 29 mai 2002

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 28 şi 29.05.2002   

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de

28.05.2002, între orele 15,00 � 17,00  şi în ziua de 29.05.2002 între orele 13,00

� 15,00, având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind exercitarea

profesiei de psiholog, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului

Psihologilor din România.

2. Continuarea dezbaterilor  asupra Legii drepturilor pacientului.

La primul punct al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere proiectul de

Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Colegiului Psihologilor din România.

Comisia pentru sănătate şi familie a apreciat că activitatea în domeniul

psihologiei impune cu necesitate promovarea proiectului de lege, care să

reglementeze accesul la diferitele domenii ale activităţii de psihologie aplicată,
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controlul instrumentelor de investigaţie psihologică, responsabilităţile deciziilor

luate ca urmare a unei intervenţii psihologice asupra diferitelor categorii de

populaţie.

De asemenea, acest proiect de lege este necesar în condiţiile în care se

constată existenţa a numeroase cazuri de practicare a psihologiei de către

persoane fără pregătirea de specialitate necesară, a existenţei unor instrumente

de investigaţie care nu respectă cerinţele profesionale ale domeniului, a

practicării unor intervenţii inadecvate sau greşite asupra persoanelor asistate

psihologic.

Aceste aspecte negative atrag după sine consecinţe grave asupra statutului

social, profesional şi familial al subiecţilor investigaţi, pot dăuna echilibrului

psihic al acestora, cauzând daune extrem de grave individului şi societăţii în

ansamblul ei.

Totodată, există numeroase domenii în care activitatea psihologică

incumbă o mare responsabilitate morală, socială şi materială, fiind cunoscut

rolul esenţial al omului în oricare dintre domeniile vieţii economice, sociale,

culturale ale unei naţiuni, cerinţele primordiale ale respectării onoarei şi

demnităţii umane, aspecte asupra cărora psihologia se adresează prin excelenţă.

Legislaţia existentă, prin care sunt reglementate unele aspecte ale

asistenţei psihologice în diferite domenii ale vieţii economico-sociale, nu

reuşeşte să clarifice latura profesională, metodologică a psihologiei din ţara
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noastră şi uneori permite ingerinţa unor specialişti din alte domenii în

exercitarea profesiei de psiholog.

Prezentul proiect de lege îşi propune să stabilească cine şi cum are dreptul

să exercite activitatea de psiholog, cum se organizează controlul acestei

activităţi, responsabilităţile personale ale psihologilor, precum şi condiţiile în

care aceştia pot fi protejaţi şi coordonaţi în exercitarea activităţilor, aspecte care

depăşesc aria de competenţă a unei asociaţii profesionale.

Reglementarea propusă ţine cont de legile existente în diferitele domenii

în care activează psihologii şi se înscrie pe linia delimitării standardelor

ocupaţionale ale diferitelor profesiuni, în conformitate cu reglementări similare

cu cele existente în ţările Uniunii Europene, adaptate specificului ţării noastre.

Proiectul de lege este acceptat de conducerea Asociaţiei Psihologilor din

România, singurul for naţional reprezentativ recunoscut pe plan internaţional.

Proiectul de lege este structurat în 6 capitole şi cuprinde dispoziţii

referitoare la:

- exercitarea actului profesional al psihologului ca o profesiune

liberală;

- autorizarea de liberă practică , pe baza avizului şi a autorizaţiei de

exercitare a profesiei de psiholog;

- controlul şi supravegherea exercitării profesiei de psiholog;

- înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din

România;
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- atribuţiile Colegiului Psihologilor din România;

- finanţarea activităţii Colegiului Psihologilor din România;

- sancţiuni privind încălcarea prevederilor prezentei legi şi a

regulamentelor specifice privind exercitarea profesiei de psiholog de liberă

practică.

În urma dezbaterilor pe articole şi faţă de cele prezentate mai sus, comisia

a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind exercitarea profesiei

de psiholog, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din

România, în forma înaintată de Senat.

La punctul 2 al ordinii de zi , dezbateri asupra proiectului de Lege privind

drepturile pacientului, comisia a hotărât amânarea discuţiilor. Comisia a apreciat

că, întrucât reglementările din acest proiect de lege sunt în strânsă corelaţie cu

cele prevăzute în Legea spitalelor, aceste două iniţiative legislative se vor

analiza împreună în şedinţa comisiei din perioada 2 � 8 iunie a.c.

Din numărul total al membrilor comisiei, au absentat motivat 3 deputaţi:

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim(Grupul Parlamentar al PRM) , dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) şi doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul

Parlamentar al PSD ) .

VICEPREŞEDINTE,

DEP.DR.DRAGOŞ IULIU LIVIU


