Dragi colegi psihoterapeuți și studenți,

Comunitatea psihoterapeuților practicieni din România, prin reprezentanți ai asociațiilor formatoare în
psihoterapie, desfășoară un demers continuu de dezvoltare a excelenței în psihoterapia româneasca la
standarde europene începând cu anul1993.
În acest timp am avut pe rând parteneri buni, Colegiul Medicilor din România până in 2005 și Colegiul
Psihologilor din România din 2005 până astăzi.
In 2019 găsim potrivit că este momentul să ne aliniem european prin promovarea legii psihoterapiei în
România. Acest proiect de lege își propune să respecte principiile și valorile psihoterapiei, dreptul
profesional dobândit al specialiștilor psihoterapeuți români, dreptul la continuarea proceselor de formare
și de supervizare în conformitate cu normele în vigoare la momentul începerii acestora, să se regăsească
aspiranții prezenți și viitori și stabilirea unor pași firești ce să dea măsura adaptării naturale și necesare la
evoluția profesiei, la standardele și criteriile europene.
Aceasta va fi o lege și a viitorului, pentru tinerele generații ce au dreptul să primească însoțire pe întreg
traseu profesional, protecție și formare academică într-o identitate clara de psihoterapeut.

Astfel va putea îndeplini menirea și utilitatea în societate.

Ne propunem sa cuprindem elementele cadru ale prototipului de lege european adaptate specificului
nostru profesional national. Istoria legii psihoterapeutului este de 25 ani intr-un context national si
european unde profesia este intr-o continuă evoluție.
Parteneriatul nostru se adresează unei palete largi de profesioniști cu formare inițială umanistă care pot
avea o largă penetrare în societate. Medicii, asistenții sociali, psihopedagogi, filosofi, teologi, s.a. alături
de psihologi pot contribui la continuare dezvoltarii abordării interdiciplinare pentru sanatate si stare de
bine în societate.
Gasiti în attach proiectul de Lege a Psihoterapeutului ce il punem în discuție la consultari la sediu conform
programului anunțat și pe e-mail lege.psihoterapie@gmail.com

Grupul de lucru al Inițiativei Psihoterapie pentru România este format din specialiști ce sunt recomandați
de expertiza profesională. Acestia sunt reprezentanti din abordări psihoterapeutice diferite, cu treptele
psiholog psihoterapeut practicant autonom, specialist, principal, supervizor, formator, coordonatori de
programe de formare, deținători ai Certificatelor europene de Psihoterapeut (CEP), membri în grupurile
de politici profesional la nivel european și reprezentanți ai grupurilor ce au studii de licență în psihologie,
medicina, psihopedagogie speciala și este formată din:
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