FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE PSIHOTERAPIE

05.04.2019
Dragi Colegi,
Ieri 04.04.2019, orele 16-18 la sediul CPR a avut loc sedinta FRP-CPR unde am prezentat
impreuna cu avocatii punctele de vedere ale FRP cu privire la normele si proiectul de lege
CPR.
1. Am prezentat punctul de vedere al FRP cu privire la specializarea psihoterapie, cu
necesitatea de a fi pastrate standardele EAP.
Am primit explicatii ca noua strategie a CPR este de a crea un domeniu mai larg cu trunchiul
comun al sanatatii (viziune americana) ce sa cuprinda o fuziune a competentelor de evaluare
psihologica clinica , consilere si psihoterapie, astfel cele trei specializari sa detina competente
comune. Aceasta viziune ne-a fost prezentata de catre presedintele comisiei de Psihologie
clinica si Psihoterapie, dl. Prof. univ. dr. Catalin Nedelcea.
2. Un alt punct de vedere sustinut de catre FRP a fost cel legat de aplicarea noilor norme
incepand cu studentii ce vor intra in anul I universitar 2019-2020. Astfel, am aratat ca este
necesar sa se asigure o perioada de tranzitie de adaptare la noul sistem. Am analizat legea
educatiei si am identificat repere legale care permit organizarea interna a studiilor dupa
modelul Bologna. Avocatii prezenti au ajuns la un consens dupa discutarea legii educatiei ca
sunt argumente suficiente astfel incat Comitetul Director sa ia in discutie amendarea Hotararii
din 5.03.2019.
3. Reprezentantul CPR, presedintele Comisiei de deontologie si disciplina (inlocuitor de drept
al presedintelui CPR in perioada 1-12.04.2019) doamna Ramona Iosca Pora, ne-a adus la
cunostinta ca in urmatoarea perioada de timp vor reveni cu un comunicat pe site-ul CPR cu
privire la modificarile decise.

4. Ultimul punct sustinut de FPR a constat in sustinerea necesitatii unor dezbateri ample cu
privire la noua lege a psihologului si in acest sens, am aratat ca dorim reluarea totala a textului
propus.
5. Cat priveste propunerea noastra ca FRP sa devina consultant profesional alaturi de CPR,
APR si alte organizatii a ramas o controversa. Ne-am oferit inca de la inceput pentru a fi
parteneri in elaborarea normnelor relevante pentru psihoterapie.
La finalul acestei sedinte ne-a fost comunicat de catre dl. Avocat Fatu si dna Ramona Iocsa
Pora ca sedinta a fost informala, neavand un mandat expres, ca atare nu a fost consemnate
minute sau proces verbal si nici nu va fi emis un comunicat comun.
Participanti la sedinta
Reprezentanti CPR:
Ramona Iosca Pora- Reprezentantul CPR, presedintele comisisei de deontologie si disciplina
(inlocuitor de drept al presedintelui CPR in perioada 1-12.04.2019)
Prof. Univ. Dr. Catalin Nedelcea – Presedinte Comisie de psihologie Clinica si Psihoterapie
Avocat Livică Fătu
Avocat Ioana Anghel
Avocat Mihai Furtună
Reprezentanti FRP:
Vicepresedinte Ramona Covrig
Vicepresedinte Georgeta Niculescu
Presedinte Mara Priceputu
Avocat Doru Traila
Avocat Alexandru Moise
Va propunem ca acest demers sa fie un inceput de dezbatere cu privire la prezentul si viitorul
psihoterapiei, dar care sa plece de la premisa cunoasterii, iar nu a ignorarii istoriei.

