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Parlamentul României 

Grupul Parlamentar ALDE 

 

Camera Deputaţilor       Senat 

 
 

LEGEA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI EXERCITAREA 
PROFESIEI DE PSIHOTERAPEUT ÎN ROMÂNIA 

 
Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

 

 

CAPITOLUL I. 
DISPOZIȚII GENERALE 

 

 

Art. 1.  Prezenta lege reglementează modul de organizare și exercitare a 

profesiei de psihoterapeut pe teritoriul României, competențele profesionale, 

cadrul și standardele de formare profesională în psihoterapie, supervizarea 

profesiei și a activităților de psihoterapie, formare continuă și însoțirea în carieră, 

precum și organizarea și funcționarea Federației Române de Psihoterapie (FRP) ca 

organ de conducere și acreditare a profesiei. 
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Art. 2. În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile specifice utilizate au 

următorul înțeles: 

1. Psihoterapia - reprezintă abordarea comprehensivă, conștientă și 

planificată a tulburărilor si a suferințelor comportamentale, emoționale, cognitive, 

psihosomatice și psihosociale, ori a stărilor de suferință psihică, prin metode 

științifice psihoterapeutice, prin interacțiunea dintre una sau mai multe persoane 

tratate și unul sau mai mulți psihoterapeuți, cu scopul de a ameliora simptomele 

disturbatoare și de a promova schimbarea psihologică, maturizarea, dezvoltarea și 

starea de bine a persoanei tratate. 

 Practica psihoterapiei necesită atât o educație academică de bază, cât și una 

specifică, numită formare profesională în psihoterapie.  

Termenul generic de psihoterapie se referă la procesul de schimbare a tiparelor 

disfuncționale arhaice de gândire, emoție și comportament, făcând legătura dintre 

dificultățile actuale ale persoanei tratate cu motivațiile, sistemul de credințe și 

conținutul psihologic. 

2. Activitatea de psihoterapie sau activitatea psihoterapeutică - 

reprezintă un sistem de proceduri de evaluare și intervenție, cu mijloace 

profesionale specifice și țintite, bazate pe principiile cunoașterii științifice și 

practice ale psihoterapiei.  

Activitățile psihoterapeutice pot fi prestate doar de către psihoterapeuți. 
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3. Asociația profesională de psihoterapie – reprezintă o asociație legal 

constituită și acreditată de Federația  Română de Psihoterapie, al cărei principal 

scop este promovarea și dezvoltarea psihoterapiei în România, formarea 

profesională în psihoterapie și însoțirea în practică a comunității profesionale.  

4. Formarea profesională în psihoterapie - reprezintă educația specifică 

necesară practicării profesiei de psihoterapeut, care se realizează prin intermediul 

programelor de formare organizate în cadrul asociațiilor profesionale de 

psihoterapie, membre ale Federației  Române de Psihoterapie și acreditate de către 

Federația Română de Psihoterapie, și/ sau prin intermediul programelor academice 

de formare în psihoterapie care trebuie să corespundă standardelor de formare în 

psihoterapie. 

 Formarea profesională în psihoterapie are în vedere atât o formare profesională 

teoretică în specialitate, cât și o formare profesională practică, într-o 

modalitate/abordare psihoterapeutică recunoscută. Înțelegem prin modalitate sau 

abordare o psihoterapie specifică cu teorii, metode și intervenții proprii 

recunoscută de Federație conform preverilor europene. Abordările psihoterapeutice 

se actualizează periodic în funcție de evoluția știintifică și a profesiei, de către 

Comisia Profesională a Federației Române de Psihoterapie.  
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5. Psihoterapeutul - reprezintă specialistul care a dobândit această calitate 

conform legii și care poate desfășura activități de psihoterapie, așa cum sunt ele 

definite în Capitolul 1, articolul 2, alineatul (1), punctul 1 din cadrul acestei legi.  

6. Psihoterapeutul formator și/sau supervizor - este un psihoterapeut 

acreditat pentru activitatea de formare și/sau de supervizare profesională în 

psihoterapie, ce îndeplinește criteriile specifice, de către Federația Română de 

Psihoterapie, la propunerea unei asociații profesionale de psihoterapie acreditată de 

către Federație.  

7. Psihoterapeutul în formare/ în supervizare – psihoterapeutul în formare 

este deținător al unei licențe în științe sociale sau umaniste care se află în curs de 

formare în psihoterapie pentru a deveni psihoterapeut, conform articolului (2), 

alineat (1) punctele 1 și 4 din cadrul prezentei legi; psihoterapeutul în supervizare a 

dobândit această calitate conform legii și care  desfășură activități de psihoterapie 

în supervizare. 

8. Perioada de supervizare sau supervizarea – reprezintă etapa de formare 

în care psihoterapeutul își desfășoară activitatea profesională, cu condiția 

continuării dezvoltării competențelor psihoterapeutice în cadrul unei asociații 

profesionale de psihoterapie acreditată de către Federația Română de Psihoterapie. 

 Supervizarea implică desfășurarea activității de psihoterapie în practică sub 

îndrumarea unui psihoterapeut supervizor.  
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9. Organizație Națională Umbrelă - reprezintă organizația națională care 

reunește toate asociațiile profesionale în psihoterapie din România și alege să se 

asocieze liber cu acele foruri europene care au criterii și valori stiințifice și 

profesionale comune, în vederea implementării psihoterapiei în România, la 

standarde europene.  

10. Procedură de certificare - reprezintă etapa de formare care vizează 

evaluarea cunoștințelor profesionale, a abilităților și competențelor aplicantului, cu 

scopul de a determina capacitatea acestuia de a practica profesia de psihoterapeut. 

Procesul de evaluare a competențelor profesionale este organizat și desfășurat de 

către asociația profesională de psihoterapie, în conformitate cu normele 

profesionale în vigoare.  

 

Art. 3. Psihoterapia se desfășoară cu respectarea următoarelor principii etice: 

1. Respectarea demnității umane și promovarea bunăstării. În activitatea   

lor profesională, psihoterapeuții apără drepturile și demnitatea, respectă integritatea 

și protejează starea de bine a clienților în relațiile cu terții sau cu instituțiile. 

 În cazul în care apar conflicte în exercitarea profesiei, psihoterapeuții 

acționează în sensul minimizării daunelor și a promovării binelui și stării de bine a 

clienților. Psihoterapeuții nu își folosesc cunoștințele și competențele în scopul de 
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a face rău clienților, celor apropiați acestora și, în general, oricăror alte persoane 

sau organizații.  

2. Confidențialitatea și păstrarea secretului profesional – Respectarea 

confidențialității informațiilor obținute în cursul psihoterapiei este o obligație de 

bază a psihoterapeuților. Transmiterea unora dintre aceste informații către alte 

persoane sau instituții se face doar cu consimțământul persoanei în cauză.  

Când persoana aflată în psihoterapie este un minor sau se află în imposibilitatea 

de a-și da consimțământul informat, psihoterapeuții vor manifesta o deosebită grijă 

pentru interesele și bunăstarea acesteia și vor colabora cu celelalte persoane 

implicate în ocrotire.  

Psihoterapeutul nu poate fi obligat de către angajator sau de către o altă 

persoană neautorizată să comunice datele confidențiale sau secretul profesional, cu 

excepția prevederilor exprese ale legii, la solicitarea instanței de judecată. 

3. Autonomie și autodeterminare – Psihoterapeuții respectă dreptul la 

autodeterminare al clienților și îi asistă în luarea deciziilor, fără a urmări 

influențarea sau manipularea acestora. Respectul pentru adevăr în relația 

psihoterapeutică este parte a respectului pentru autonomie.  

4. Competența și responsabilitatea profesională – Este responsabilitatea 

psihoterapeuților să se mențină la un înalt standard de competență.  
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Psihoterapeuții trebuie să își recunoască propriile limite de competență, să 

practice doar metodele și tehnicile pentru care sunt calificați, să-și mențină nivelul 

de cunoștințe de specialitate și din domenii înrudite.  

Psihoterapeuții sunt conștienți de influența pe care o au sau o pot avea asupra 

vieții oamenilor cu care se află în relație profesională și, mai departe, asupra 

mediului lor familial, social sau organizațional. De aceea, ei au datoria să se 

asigure că nu îşi folosesc greşit sau în moduri ce contravin codului etic  

cunoştinţele și competențele profesionale. 

5. Integritatea profesională – Psihoterapeuții respectă standardele 

profesionale existente, iar acolo unde acestea lipsesc sau nu sunt acoperitoare, 

urmăresc întotdeauna starea de bine a clientului. Atunci când problemele personale 

sau cele de sănătate le afectează capacitatea de a-și desfășura activitatea, 

psihoterapeuții își restrâng sau chiar își suspendă activitatea profesională până la 

rezolvarea propriilor probleme, făcând recomandări adecvate către alți colegi.  

6. Informarea și consimțământul prealabil – Psihoterapeuții își 

informează pe deplin clienții, psihoterapeuții în formare, supervizații, persoanele 

care participă la studii și cercetări, conferindu-le libertatea de a opta în legătură cu 

participarea la respectivele activități. 

 

Art. 4. (1) Au dreptul să exercite profesia de psihoterapeut: 
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a) Cetățenii români; 

b) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ai celorlalte State din 

Spațiul Economic European, prin stabilire în România sau în regim de 

servicii temporare cu studii echivalate de autoritățile competente. 

c) Cetățenii din alte țări cu care România are încheiate convenții bilaterale 

în domeniu. 

(2) Exercitarea profesiei de psihoterapeut se face de către persoanele 

prevăzute la articolul (4), alineatul (1), care întrunesc cumulativ:  

a) au absolvit o instituție de învățământ superior și dețin: 

1. diplomă de licență în științe sociale sau umaniste, în specializarea 

psihologie, medicină, asistență socială, sociologie, filosofie, 

pedagogie, psihopedagogie specială, teologie, recunoscută sau 

echivalată, după caz, potrivit legii; alți licențiați decât cei în 

psihologie cum sunt licențiații în medicină, asistență socială, 

sociologie, filosofie, pedagogie, psihopedagogie specială,  teologie au 

de parcurs completarea de studii conform procedurilor Comisiei 

Profesionale de la Federație. 

 Excepție de la necesitatea efectuării completării studiilor fac  medicii 

în specialitatea psihiatrie carora li se recunoaște pregătirea în bazele 

psihoterapiei din cadrul programului de rezidențiat. 
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2. diplomă de licență emisă de instituţiile de învăţământ superior care 

atestă absolvirea, până în anul 1990 inclusiv, a unei facultăţi de 

filosofie, filosofie – istorie sau din domeniul ştiinţelor socio-umane;  

3. diplomă de licenţă eliberată de o instituţie de învăţământ superior 

acreditată, începând cu anul 1991, pentru una din specializările: 

psihologie, medicină, psihosociologie, psihopedagogie specială, 

teologie, asistență socială și în condiţiile dublei specializări. 

4. FRP va actualiza accesul în profesia de psihoterapeut a absolvenților 

cu diplomă de licență din domeniul socio-uman în funcție de evoluția 

specializărilor universitare, conform legii în vigoare. 

b) sunt în perioada de supervizare în cadrul unei formări în psihoterapie, așa 

cum este ea definită în capitolul 1, articolul 2, aliniatul (1), punctele 4 și 8 

ale prezentei legi 

își exercită profesia de psihoterapeut independent, care se află la nivelul 7 

de pregătire academică în Cadrul European de Calificare (CEC). 

Conform descriptorilor din politicile profesionale ale Uniunii Europene, 

nivelul 7 de pregătire prevede: cunoștințe teoretice și practice, abilități 

cognitive, abilități specializate de rezolvare a problemelor, abilități 
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necesare în cercetare și inovare folosite pentru dezvoltarea de noi 

cunoștinte și proceduri pentru integrarea cunoașterii provenite din diferite 

arii.  

Competențele urmărite sunt:  responsabilitatea și autonomia, gestionarea 

și transformarea contextelor de activitate sau studiu care sunt complexe, 

imprevizibile și necesită noi abordări strategice; asumarea 

responsabilității pentru contribuția la cunoașterea și practica profesională 

și/sau pentru revizuirea performanței strategice a echipelor. Competențele 

psihoterapeutului implică inovare și capacitate de a contribui la 

schimbare în societate. 

Traseul formării profesionale și a formării continue pe întreg parcursul 

vieții profesionale sunt detaliate în metodologii de aplicare a prezentei 

legi. 

(3) Pentru a practica profesia de psihoterapeut în România, cetățenii statelor 

din Uniunea Europeană, Spațiului Economic European, Confederației  Elvețiene 

sau Regatului Unit al Marii Britanii, precum și cetățenii din alte state, trebuie să 

cunoască limba română cel puțin la nivelul necesar unei comunicări C1, conform 

Cadrului European de Referință pentru Limbi Străine.  

(4) În cazul unei persoane care are certificat de psihoterapeut recunoscut 

european sau internațional într-o modalitate pentru care nu există asociație 
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profesională în România, se aplică procedura de recunoaștere și devine membru în 

Camera membrilor individuali care face parte din Federația Română de 

Psihoterapie. Camera membrilor individuali este dedicată situațiilor excepție, 

temporare și funcționeză conform regulamentului Comisiei Profesionale. 

Statutul și modul de organizare a Camerei membrilor individuali vor fi 

reglementate prin Statutul profesiei de psihoterapeut.   

(5) Nicio persoană nu se poate prezenta în calitate de psihoterapeut, nu poate 

practica psihoterapia contra unei remunerații  și nu poate pretinde că este pregătită 

profesional pentru a fi psihoterapeut, ori să își asume titlul de psihoterapeut, dacă 

nu deține o autorizație de liberă practică eliberată de către Federația Română de 

Psihoterapie, conform prevederilor acestei legi. 

 

Art. 5. (1) Psihoterapeutul se supune, în exercitarea profesiei sale, prevederilor 

legislației naționale, europene și internaționale, referitoare la drepturile 

fundamentale ale omului.  

(2) Psihoterapeutul își desfășoară activitatea pe baza principiului 

independenței profesionale, care îi conferă dreptul de inițiativă și decizie în 

exercitarea actului profesional, cu asumarea deplină a răspunderii pentru calitatea 

acestuia. 
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(3) Confidențialitatea în exercitarea profesiei de psihoterapeut este protejată 

prin lege și constituie  o obligație a fiecărui psihoterapeut. 

(4) Psihoterapeutul desfășoară psihoterapie individuală, de cuplu, de grup, 

de familie, copil, adolescent, de scurtă, medie și lungă durată, având un spectru 

larg de competențe, proceduri și tehnici de lucru, conform modalității 

psihoterapeutice, detaliate în metodologia de aplicare a legii.  

(5) Federația Română de Psihoterapie este abilitată să elaboreze și să 

actualizeze lista de competențe  în funcție de evoluția științifică și tehnologică a 

profesiei. 

(6) Exercitarea profesiei de psihoterapeut se desfășoară: 

a) În sectorul privat, în regim salarial, sau independent, potrivit dispozițiilor 

prezentei legi și ale altor reglementări și acte normative în vigoare; 

b) În sectorul public, potrivit prevederilor legilor speciale și regulamentelor 

sau statutelor instituției respective. 

(7) În exercitarea profesiei, psihoterapeutul are competențe interdisciplinare 

și va colabora şi cu specialiști în alte domenii pentru asigurarea unui tratament 

psihoterapeutic adecvat. 
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CAPITOLUL II 

EDUCAȚIA ȘI FORMAREA ÎN PSIHOTERAPIE 

 

Art. 6.  (1) Formarea profesională în psihoterapie se desfășoară: 

a) în cadrul asociațiilor profesionale de psihoterapie, ce dețin programe de 

formare specifice în psihoterapie, care au fost acreditate de către Comisia 

profesională și Consiliul director ale FRP;  

b) în cadrul programelor universitare de educație academică, împreună cu 

formarea specifică în psihoterapie conform recomandărilor europene, avizate 

de către Comisia Profesională și Consiliul director ale FRP și care trebuie să 

conțină toate elementele de teorie și practică definite de această lege;  

c) în cadrul programelor de masterat în parteneriat cu asociațiile profesionale 

de psihoterapie. 

(2) Toate categoriile de organizații specificate la articolul 6 aliniatul (1), lit. 

a) şi b), trebuie să fie avizate sau recunoscute de către Comisia profesională și 

Consiliul director ale Federației Române de Psihoterapie. 

 

Art. 7. Asociație profesională de psihoterapie de pe teritoriul României ce 

îndeplinește criteriile de acreditare poate solicita calitatea de membru al Federației 

Române de Psihoterapie.  
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Art. 8. (1) Pentru a fi acreditată ca formatoare, o asociație profesională de 

psihoterapie trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

a) Să fie legal constituită, conform legilor și normativelor în vigoare pe 

teritoriul României; 

b) Să dețină  Comisia Profesională pentru educația academică în 

psihoterapie ce să întrunească standardele FRP;  cel puțin patru formatori 

cerificați conform standardelor FRP în modalitatea psihoterapeutică 

pentru care se solicită acreditarea; practicieni ce coordonează și 

desfășoară activitatea de experiență psihoterapeutică personală 

individuală și/sau de grup, ce întrunesc criteriile regulamentului Comisiei 

Profesionale; supervizori ce coordonează și desfășoară procesul de 

supervizare, ce întrunesc criteriile regulamentului Comisiei Profesionale; 

c) Să dețină o comisie profesională și o comisie de etică și deontologie, un 

cod etic și să adere la declarația de la Strasbourg privind psihoterapia; 

d) Să dețină o programă de formare în modalitatea psihoterapeutică pentru 

care se solicită avizarea, care să întrunească condițiile prevăzute în 

prezenta lege, precum și în Statutul profesiei de psihoterapeut și în actele 

profesiei de psihoterapeut. Să întrunească toate criteriile prevăzute în 
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regulamentul Comisiei Profesionale pentru a facilita formarea 

profesională la standarde de calitate. 

(2) Asociațiile profesionale de psihoterapie care au fost avizate și re-avizate 

pentru formare profesională complementară de către Federația Română de 

Psihoterapie și de către Colegiul Psihologilor din România până la data intrării în 

vigoare a acestei legi vor fi automat acreditate de către Federație, cu condiția 

respectării cerințelor specificate în prezenta lege.  

 

Art. 9. În scopul acreditării de către Federația Română de Psihoterapie, 

programele de formare în psihoterapie trebuie să întrunească următoarele condiții: 

a) Durată minimă de patru ani; 

b) Studiu teoretic și practic/aplicativ între 500 și 800 de ore, care trebuie să 

cuprindă în mod obligatoriu principiile de bază ale psihoterapiei, teorii 

ale personalității, principiile metodologice de bază ale cercetării, condiții 

de practică etică, teorii ale dezvoltării personalității și patologiei, metode 

și tehnici psihoterapeutice; 

c) Experiență psihoterapeutică personală individuală și de grup ce trebuie să 

includă analiză personală, experiență proprie și alte metode ce implică 

elemente de introspecție, psihoterapie sau experiență personală (nu mai 

puțin de 250 de ore, pe întreaga durată de patru ani a programului de 
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formare); fiecare modalitate psihoterapeutică folosește o terminologie 

proprie pentru acest proces;  

d) Supervizare individuală sau de grup a activității profesionale: 

- această activitate va include suficientă practică psihoterapeutică (nu mai 

puțin de 300 de ore) supervizată într-o modalitate psihoterapeutică pentru 

minim de 150 de ore de supervizare individuală sau de grup, pe durata de 

cel puțin doi ani de formare profesională; 

- va începe după obținerea autorizației de psihoterapeut sub supervizare. 

e) Finalizarea formării:  

- până la finalizarea formării, participantul la formare în modalitatea 

psihoterapeutică (acum practician) va trebui să demonstreze maturitate 

personală, socială și profesională și angajament față de codul profesional 

și standardele etice;  

- la finalul programului, asociația profesională de psihoterapie va 

organiza un examen care evaluează pregătirea teoretică și practică 

conform programului de formare în psihoterapie;  

- practicianul trebuie să devină membru al asociației profesionale de 

psihoterapie specifice care l-a certificat și să cunoască și să respecte 

codul etic și procedurile de disciplină. 



17 

 

f). Federația Română de Psihoterapie va actualiza standardele de formare 

profesională și supervizare în funcție de evoluția cerințelor academice 

pentru nivelul 7 CEC. 

 

CAPITOLUL III. 

EXERCITAREA PROFESIEI DE PSIHOTERAPEUT 

 

Art. 10. (1) Profesia de psihoterapeut este exercitată de persoanele care sunt 

membre ale unei asociații profesionale de psihoterapie acreditate de către Federația 

Română de Psihoterapie.  

(2) Pentru a practica psihoterapia, psihoterapeutul trebuie să fie în mod 

obligatoriu membru al unei asociații profesionale de psihoterapie sau a Camerei 

membrilor individuali. 

(3) Un psihoterapeut poate să fie acreditat pentru a practica psihoterapia în 

mai multe modalități sau abordări psihoterapeutice și poate fi membru al mai 

multor asociații profesionale de psihoterapie. 

(4) Exercitarea profesiei de psihoterapeut se poate face: 

a) De către persoanele aflate în formare în psihoterapie, în perioada de 

supervizare (care au primit autorizația de liberă practică sub supervizare), 
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cu asigurarea supervizării de către un psihoterapeut supervizor, membru 

al unei asociații profesionale de psihoterapie; 

b) De către persoanele care au absolvit formarea în psihoterapie, conform 

condițiilor acestei legi.  

(5) Tuturor persoanelor care dețin un certificat eliberat de către Federația 

Română de Psihoterapie și Colegiul Psihologilor din România anterior intrării în 

vigoare a acestei legi li se va elibera autorizația de liberă practică de către 

Federație, fără a mai fi necesară procedura de avizare pentru eliberarea autorizației 

de liberă practică.  

(6) Toate persoanele aflate în cadrul unui program de pregătire profesională 

la momentul intrării în vigoare a prezentei legi vor finaliza programul conform 

normelor în vigoare la momentul începerii acestuia. 

 

Art. 11. (1) Psihoterapeuții pot practica psihoterapia în practică privată sau pe 

bază contractuală cu persoane fizice sau juridice autorizate de către Federația 

Română de Psihoterapie și care au dreptul legal de a practica psihoterapia sau de a 

angaja psihoterapeuți. 

(2) Psihoterapia în practică privată se poate desfășura de către un 

psihoterapeut în cadrul unui cabinet de psihoterapie sau de mai mulți 

psihoterapeuți, prin asociere, în cadrul unor cabinete individuale de psihoterapie 
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asociate, societăți civile profesionale, societăți civile profesionale cu răspundere 

limitată, sau cabinete individuale sau societăți profesionale organizate în cadrul 

unei societăți comerciale cu personalitate juridică în conformitate cu Legea nr. 

31/1990. Organizațiile nonprofit, fundațiile și asociațiile cu activități de protecție 

socială sau alte activități care formează obiectul prezentei legi sau statutului 

profesiei de psihoterapeut, asociațiile profesionale legal constituite, pot înființa și 

organiza în structura lor, în baza hotărârii organelor de conducere, cabinete de 

psihoterapie, cu condiția autorizării acestor activități de către Federația Română de 

Psihoterapie în condițiile prezentei legi.  

În cadrul tuturor formelor de exercitare a profesiei de psihoterapeut în care 

există mai mulți asociați, aceștia trebuie să dețină fiecare dreptul de practică în 

psihoterapie. 

(3) Pentru înființarea oricărei forme de exerictare a profesiei de 

psihoterapeut precum și pentru înființarea unei organizații nonprofit, a unei 

asociații sau a unei fundații care are ca domeniu de activitate psihoterapia, 

psihoterapeutul trebuie să solicite Federației Române de Psihoterapie un aviz de 

funcționare, care va fi eliberat dacă psihoterapeutul face dovada că este acreditat de 

către Federație și deține spațiul și dotările necesare conform statutului profesiei de 

psihoterapeut.  
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(4) Psihoterapeuții sunt obligați să înștiințeze Federația Română de 

Psihoterapie asupra adresei profesionale și a datelor de contact, pentru a fi 

înregistrați în Registrul formelor de exercitare a profesiei de psihoterapeut. 

Psihoterapeuții au de asemenea obligația să anunțe Federația privitor la orice 

modificare a sediului profesional, conform metodologiei de aplicare a legii. 

(5) Condițiile, actele necesare și procedura înființării unei forme de 

exercitare a profesiei urmează a fi reglementate prin Statutul profesiei de 

psihoterapeut. 

 

Art. 12. Persoanele care au fost acreditate de către Federația Română de 

Psihoterapie pentru a practica psihoterapia, pot folosi titlul de „psihoterapeut”, 

urmat de modalitatea psihoterapeutică pentru care au fost acreditate.  

 

Art. 13  (1) Autorizația de liberă practică pentru psihoterapie se eliberează de 

către Federația Română de Psihoterapie conform prezentei legi și a Statutului 

profesiei de psihoterapeut.  

(2) Eliberarea autorizației de liberă practică se face prin cerere individuală, 

însoțită de certificatul asociației de psihoterapie al cărei membru este aplicantul.  

(3) Autorizația de liberă practică se eliberează pe baza Statutului profesiei de 

psihoterapeut adoptat în aplicarea prezentei legi. 
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(4) În funcție de competența și experiența profesională ale aplicantului, se 

poate acorda una dintre următoarele forme de atestare: 

a) Autorizația de liberă practică sub supervizare; 

b) Autorizația de liberă practică independentă; 

c) Autorizația de liberă practică ca formator;  

d) Autorizația de liberă practică ca supervizor;  

(5) Autorizația de liberă practică este eliberată: 

a) Pentru o perioadă de minim 2 ani, maxim 5 ani în condiții de 

supervizare, perioadă ce poate fi prelungită în situații excepționale prin 

contractul de supervizare, cu obligația de îndeplinire a cerințelor anuale 

privitoare la formarea profesională continuă, conform Statutului profesiei de 

psihoterapeut. 

b) Pe termen nedeterminat pentru practica independentă, formator și 

supervizor, cu obligația de îndeplinire a cerințelor anuale privitoare la 

practica minimă și formarea profesională continuă, conform Statutului 

profesiei de psihoterapeut. 

(6) Formarea profesională continuă a psihoterapeuților necesită acumularea 

de 250 de ore la fiecare 5 ani, minim 20 ore pe an, care se realizează prin: 

participarea la cursuri, workshop-uri, conferințe și alte activități organizate de către 

asociațiile de psihoterapie acreditate în condițiile prezentei legi, intervizare, 
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participare la mese rotunde, dezbateri, simpozioane, publicare de articole în reviste 

de specialitate, publicare de cărți și manuale, participare la activități organizatorice 

sau alte activități organizate de către asociațiile de psihoterapie acreditate de către 

Federația Română de Psihoterapie, conform regulamentului FRP pentru formarea 

continua. 

(7) Activitățile de formare profesională continuă sunt organizate de către 

asociațiile profesionale acreditate de către Federația Română de Psihoterapie, cu 

obligativitatea înștiințării acesteia cu privire la activitățile de formare profesională 

continuă organizate. 

(8) Activitațile de formare profesională continuă se pot realiza contra cost 

sau gratuit. 

 

Art. 14. Federația Română de Psihoterapie are dreptul de a revoca autorizația 

de liberă practică în psihoterapie dacă psihoterapeutul: 

a) Încalcă prezenta lege, Statutul profesiei de psihoterapeut sau Codul de 

etică și deontologie; 

b) A fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală în 

legătură cu exercitarea profesiei de psihoterapeut, sau dacă i s-a aplicat 

pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a exercita profesia 

printr-o hotarâre judecătorească definitivă;  
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c) Nu întrunește cerințele minime de formare profesională continuă si nu 

răspunde avertismentelor date de asociația profesională de psihoterapie, 

al cărui/cărei membru este; 

d) Nu mai este membru al nici unei asociații profesionale de psihoterapie 

sau al Camerei membrilor individuali.  

 

Art. 15. Dreptul de a practica psihoterapia încetează: 

a) Prin deces; 

b) Dacă psihoterapeutul nu mai poate practica psihoterapia din cauza unei 

afecțiuni fizice sau psihice constatate medical; 

c) Dacă psihoterapeutul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută 

de legea penală, în legătură cu exercitarea profesiei de psihoterapeut, sau 

dacă i s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a 

exercita profesia printr-o hotărâre judecătorească definitivă;  

d) Dacă Federația Română de Psihoterapie a decis asupra unei măsuri 

disciplinare constând în revocarea autorizației de liberă practică;  

e) Dacă renunță la dreptul de a practica profesia de psihoterapeut; 

f) În alte cazuri prevăzute de lege. 
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Art. 16. Încetarea dreptului de liberă practică atrage după sine radierea din 

Registrul psihoterapeuților cu autorizație de liberă practică din România. 

 

Art. 17. Psihoterapeutul are următoarele drepturi: 

a) Să desfășoare activitățile prevăzute la art. 5 alin (4), în conformitate cu 

tipul de atestat deținut; 

b) Să obțină pentru serviciile prestate un onorariu sau salariu negociat în 

mod liber cu clientul/pacientul. 

c) Să fie reprezentat și protejat de către Federația Română de Psihoterapie. 

 

 

Art. 18.  Psihoterapeutul are următoarele obligații: 

a) Să cunoască și să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la 

exercitarea profesiei de psihoterapeut cu drept de liberă practică; 

b) Să respecte Statutul profesiei de psihoterapeut și Codul deontologic al 

profesiei de psihoterapeut, precum și celelalte acte emise de organele de 

conducere ale profesiei; 

c) Să exercite dreptul de liberă practică în limitele stabilite prin tipul de 

atestat deținut; 

d) Să se preocupe de perfecționarea competențelor profesionale; 
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e) Să își asume întreaga responsabilitate profesională față de beneficiar, 

manifestând conștiinciozitate și probitate profesională; 

f) Să servească interesele pacientului/clientului în acord cu interesul public 

și exigențele profesionale.   

 

Art. 19. Exercitarea profesiei de psihoterapeut este incompatibilă cu: 

a) Desfășurarea oricărei activități de natură a aduce atingere demnității 

profesionale; 

b) Starea de sănătate necorespunzătoare, certificată de Comisia de expertiză 

medicală și recuperare a capacității de muncă, potrivit legii; 

c) Folosirea cu bună știință a cunoștințelor și metodelor profesionale în 

defavoarea persoanei tratate sau în scop ilegal.  

 

CAPITOLUL IV. 

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA FEDERAȚIEI ROMÂNE DE 

PSIHOTERAPIE 

 

Art. 20. (1) Federația Română de Psihoterapie, denumită în continuare 

Federația, este o organizație profesională, cu personalitate juridică, de drept privat, 
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apolitică, autonomă și independentă, de interes public, cu patrimoniu și buget 

proprii.  

(2) Federația Română de Psihoterapie este constituită din asociațiile 

profesionale membre și  psihoterapeuții care practică psihoterapia pe teritoriul 

României și este singura entitate care organizează exercitarea profesiei de 

psihoterapeut. 

 (3) Federația Română de Psihoterapie are sediul în București.  

 (4) Psihoterapeuții și asociațiile profesionale membre ale Federației au 

dreptul, fără nici o îngrădire, să adere și la alte forme de asociere profesională. 

 (5) Federația are obligația de a publica anual Registrul Psihoterapeuților din 

România, Registrul Asociațiilor de Psihoterapie din România și Registrul formelor 

de exercitare a profesiei de psihoterapeut din România.  

 (6) Federația Română de Psihoterapie reglementată de prezenta lege este 

continuatoarea Federației Române de Psihoterapie, instituție de drept privat 

înființată prin Hotărârea Judecătorească Certificat nr. 15/01.02.2001, tribunalul 

Bucuresti, Secția III, Civilă, Numar înregistrare registrul special 29/12/09/2001 și 

identificată prin Cod de Identificare Fiscală 14270616.  

La momentul intrării în vigoare a prezentei legi, Federația Română de 

Psihoterapie, reglementată prin prezenta lege, preia toate drepurile și obligațiile 

Federației Române de Psihoterapie, înființată prin Hotărârea Judecătorească 
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Certificat 15/01.02.2001, tribunalul Bucuresti, Secția III, Civilă, Numar 

înregistrare registrul special 29/12/09/2001 și identificată prin Cod de Identificare 

Fiscală 14270616, precum și patrimoniul acesteia. 

 

Art. 21.  (1) Principalele atribuții ale Federației Române de Psihoterapie sunt: 

a) Asigură respectarea cadrului organizatoric pentru exercitarea profesiei de 

psihoterapeut în condițiile prezentei legi;  

b) Atestă dreptul de liberă practică pentru psihoterapeuți și gestionează 

Registrul Psihoterapeuților din România; 

c) Acreditează profesional asociațiile de psihoterapie și gestionează 

Registrul Asociațiilor de Psihoterapie din România;  

d) Gestionează Registrul formelor de exercitare a profesiei de psihoterapeut 

din România;  

e) Avizează și reprezintă profesia de psihoterapeut conform calității de 

organizație națională umbrelă;   

f) Adoptă și promovează Statutul profesiei de psihoterapeut și Codul de etică 

și deontologie în exercitarea profesiei de psihoterapeut; Revizuiește la o perioadă 

de 5 ani Codul de etică și deontologie în exercitarea profesiei de psihoterapeut; 

g) Adoptă un cadru de promovare și dezvoltare a competenței profesionale;  
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h) Reprezintă interesele membrilor săi în fața autorităților publice și 

administrative, instituțiilor private, precum și în fața organismelor profesionale 

internaționale sau a altor organisme profesionale; 

i) Dezvoltă psihoterapia din punct de vedere profesional, teoretic și practic, 

la standarde profesionale internaționale; 

j) Facilitează comunicarea între asociațiile de psihoterapie, pe baza 

respectului reciproc între reprezentanții diferitelor teorii și practici de psihoterapie, 

și asigură cooperarea între organizațiile și persoanele preocupate de utilizarea 

resurselor psihoterapiei;  

k) Reglementează formarea profesională, teoretică și practică pentru 

psihoterapeuți; 

l) Organizează și patronează reuniuni științifice privind aspecte teoretice și 

practice din domeniul psihoterapiei;  

m) Conectează psihoterapia la strategia națională de menținere și 

îmbunătățire a sănătății mentale, spirituale, psihice și fizice a oamenilor.  

n) Adoptă acte administrative cu carater normativ în aplicarea prezentei legi, 

acte care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României. 

o) Propune, participă și colaborează în limita competențelor la 

implementarea de politici de sănătate mintală, alături de instituții relevante în 

domeniu. 
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(2) Federația Română de Psihoterapie poate constitui departamente și 

structuri pentru îndeplinirea obiectivelor, prin decizia Adunării Generale. 

 

Art. 22. (1) Organele  de conducere ale Federației Române de Psihoterapie 

sunt: 

a) Adunarea Generală; 

b) Consiliul director; 

c) Comisia profesională; 

d) Comisia de supraveghere; 

e) Comisia de evaluare și recomandare a psihoterapeuților pentru 

dobândirea Certificatului European de Psihoterapeut (CEP); 

f) Președintele Federației. 

 (2) Adunarea Generală a Federației Române de Psihoterapie este compusă 

din câte 1 delegat al fiecărei asociații membre acreditată care îndeplinește toate 

condițiile conform metodologiei de aplicare a legii. Adunarea Generală este 

convocată de către președintele Federației, sau, în lipsa sa, de către vicepreședinți, 

o dată pe an.  

 (3) Consiliul director este ales prin vot secret de către Adunarea Generală, pe 

perioade de câte 4 ani, nu mai mult de 3 mandate consecutive și este format din 5 

membri. 
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 (4) În situația în care un membru al Consiliului director nu își duce mandatul 

până la capăt, persoana desemnată de către Consiliul director în locul său va fi 

numită pentru perioada de timp rămasă din mandatul original.  

 (5) Comisia profesională este aleasă de către Adunarea Generală dintre 

președinții comisiilor profesionale ale asociațiilor membre sau membrii delegați cu 

acest scop de către asociațiile profesionale membre și este formată din 5 membri. 

 (6) Comisia de supraveghere este organul de supraveghere generală a 

activității Federației și este formată din 3 membri. Membrii comisiei de 

supraveghere sunt membri activi care au deținut, la un moment dat, pe durata unui 

întreg mandat, funcția de președinte al Federației. Membrii Comisiei de 

supravehegere sunt confirmați sau revocați de către Adunarea Generală.  

Mandatul membrilor comisiei de supraveghere este de 4 ani și poate fi reînnoit 

o sigură dată.  

 (7) Comisia de evaluare și recomandare a psihoterapeuților pentru 

dobândirea Certificatului European de Psihoterapeut (CEP) este aleasă de către 

Adunarea Generală dintre membrii asociațiilor profesionale, cu statut de 

psihoterapeut formator/supervizor certificat la nivel EAP/CEP și este formată din 3 

membri.  
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 (8) Președintele și cei doi vicepreședinții Federației sunt aleși de către 

Adunarea Generală prin vot secret. Mandatul președintelui și al vicepreședinților 

este de 4 ani, nu mai mult de 3 mandate consecutive.  

 

Art. 23. Adunarea Generală are următoarele atribuții: 

a) Adoptă Statutul profesiei de psihoterapeut, Regulamentul de organizare și 

funcționare internă, Codul de etică și deontologie al profesiei de psihoterapeut și 

Codul de procedură disciplinară;  

b) Alege și revocă președintele și vicepreședinții Federației, membrii 

Consiliului director, ai Comisiei de supraveghere, ai Comisiei profesionale și ai 

Comisiei de evaluare și recomandare pentru dobândirea Certificatului European de 

Psihoterapeut; 

c) Aprobă raportul de activitate al Federației și alte documente; 

d) Aprobă proiectul de buget al Federației și dă descărcare Consiliului director 

cu privire la activitatea și gestiunea sa; 

f) Aprobă alte acte privind organizarea și exercitarea profesiei. 

 

Art. 24.  (1) Adunarea Generală a Federației Române de Psihoterapie este 

alcătuită din câte un delegat al fiecărei asociații membre acreditată. 
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(2) Adunarea Generală ordinară se întrunește anual, în primul trimestru, la 

convocarea președintelui sau, în lipsa acestuia, la convocarea vicepreședinților. 

(3) Convocarea Adunării Generale se face prin afișare la sediul Federației 

Române de Psihoterapie, prin înștiințare în scris a Asociațiilor membre și prin  

afișare pe site-ul Federației Române de Psihoterapie cu cel puțin 15 zile înainte de 

data stabilită. 

(4) Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată de consiliul director. 

La cererea a cel puțin unei treimi din membrii adunării generale, președintele 

Federației Române de Psihoterapie sau, în lipsa acestuia, vicepreședinții sunt 

obligați să convoace adunarea generală extraordinară în termen de 15 zile de la 

primirea cererii. 

(5) Ședința Adunării Generale este condusă de președinte împreună cu 

comitetul director. În caz de alegere sau revocare a președintelui, a membrilor 

consiliului, a membrilor comisiei profesionale, a membrilor comisiei de 

supraveghere sau a membrilor comisiei de evaluare și recomandare, niciunul dintre 

aceștia nu va face parte din prezidiu, acesta urmând a fi ales prin vot deschis de cei 

prezenți. 

(6) Adunarea Generală este legal constituită cu participarea majorității 

membrilor săi. 
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(7) În cazul în care numărul legal nu este întrunit, iar pe ordinea de zi a 

ședinței nu este inclusă alegerea organelor de conducere a Federației Române de 

Psihoterapie sau adoptarea actelor de organizare și exercitare ale profesiei, 

prezidiul adunării generale, de față cu cei prezenți, stabilește o nouă adunare 

generală în teremen de cel mult 15 zile de la data primei convocări.  

Președintele Federației  are obligația să îndeplinească procedura convocării cu 

cel puțin 7 zile înainte de data fixată. 

 În situații de urgență este imperios necesar o convocare în termen scurt. 

(8) Adunarea Generală convocată în condițiile alin. (7) este legal constituită 

cu participarea a cel puțin unei treimi din numărul total al membrilor săi.  

(9) Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul majorității membrilor 

prezenți în afară de cazul în care legea prevede alt cvorum de ședință și de vot. 

(10) Adunările Generale de alegere a organelor de conducere sau de 

adoptare a actelor de organizare și exercitare ale profesiei sunt legal constituite 

numai cu participarea majorității membrilor Adunării Generale a Federației, iar 

Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu votul a două treimi din cadrul 

membrilor prezenți. 

 

Art. 25. (1) Consiliul director este format din președinte, doi vicepreședinți, 

secretar general și director economic.  
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Președintele și vicepreședinții Federației Române de Psihoterapie sunt, în 

același timp, și Președintele sau, după caz, vicepreședinții consiliului director.  

(2) Atribuțiile Consiliului director sunt următoarele: 

a) Eliberează autorizația de liberă practică pentru psihoterapeuți, precum și 

documentele de avizare pentru asociațiile membre, pe baza concluziilor Comisiei 

profesionale; 

b) Elaboreză Statutul profesiei de psihoterapeut;  

c) Elaborează Regulamentul de organizare și funcționare internă; 

d) Elaborează Codul de etică și deontologie al profesiei de psihoterapeut; 

e) Întocmește, actualizează și face public Registrul Psihoterapeuților din 

România, Registrul Asociațiilor de Psihoterapie din România și Registrul formelor 

de exercitare a profesiei de psihoterapeut din România; 

f) Mediază litigiile dintre psihoterapeuți, dintre aceștia și beneficiarii serviciilor 

de psihoterapie, precum și dintre psihoterapeuți și angajatorii acestora, în probleme 

legate de exercitarea profesiei de psihoterapeut; 

g) Sesizează organele în drept în cazurile de exercitare ilicită a profesiei de 

psihoterapeut; 

h) Propune și adoptă nivelul cotizației anuale pentru asociațiile de psihoterapie, 

psihoterapeuții membrii, precum și taxele de avizare pentru asociațiile de 

psihoterapie; 
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i) Elaborează proiectul de buget și raportul de activitate ale Consiliului director; 

j) Îndeplinește alte funcții, care pot lua naștere în temeiul prezentei legi sau a 

altor legi, norme și regulamente.  

 (3) Consiliul director funcționează prin ședințe în plen și pe comisii, ale 

căror competențe, organizare și periodicitate sunt stabilite prin statutul profesiei de 

psihoterapeut.  

(4) Consiliul director se va întâlni ori de câte ori este necesar, dar nu mai 

puțin decât o dată la fiecare 3 luni. Ședințele Consiliului director sunt convocate de 

către președintele Federației, fie la inițiativa sa, fie la cererea scrisă a cel puțin doi 

alți membri ai Consiliului director. În acest al doilea caz, președintele va convoca 

Consiliul director în cel mult două săptămâni de la data la care a fost înaintată 

cererea.  

(5) Consiliul director poate invita alte persoane la ședințele consiliului. 

(6) Consiliul director lucrează legal în prezența a două treimi din numărul 

membrilor săi și adoptă hotărâri valabile cu votul majorității celor prezenți. 

 

Art. 26. (1) Comisia profesională are următoarele atribuții: 

a) Analizează cererile de avizare ale asociațiilor profesionale și ale 

psihoterapeuților și înaintează Consiliului director concluziile sale; 
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b) Elaborează norme și proceduri de control și supraveghere profesională 

pentru a fi aprobate de Adunarea generală; 

c) Elaborează normele de avizare profesională pentru a fi aprobate de Adunarea 

generală.  

(2) Modul de organizare și funcționare, precum și alte atribuții ale Comisiei 

profesionale vor fi reglementate prin Statutul profesiei de psihoterapeut. 

 

Art. 27. (1) Comisia de supraveghere poate cere Consiliului director 

convocarea Adunării Generale extraordinare în cazul încălcării prevederilor legale 

sau a regulamentelor de funcționare a Federației.  

(1) Comisia de supraveghere își poate întocmi un regulament intern de 

funcționare ce trebuie validat de Adunarea Generală.  

(3) Modul de organizare și funcționare, precum și alte atribuții ale Comisiei 

de supraveghere vor fi reglementate prin statutul profesiei de psihoterapeut. 

 

Art. 28 (1) Comisia de evaluare și recomandare a psihoterapeuților pentru 

dobândirea Certificatului European de Psihoterapeut (CEP) are următoarele 

atribuții: 

a) Analizează cererile/dosarele aplicanților psihoterapeuți români pentru 

dobândirea Certificatului European de Psihoterapeut; 
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b) Însoțește psihoterapeuții aplicanți pe durata întregului proces de certificare 

europeană ca psihoterapeut. 

(2) Modul de organizare și funcționare, precum și alte atribuții ale Comisiei 

de evaluare și recomandare a psihoterapeuților pentru dobândirea Certificatului 

European de Psihoterapeut vor fi reglementate prin Statutul profesiei de 

psihoterapeut. 

 

Art. 29. Președintele Federației are următoarele atribuții: 

a) Reprezintă Federația Română de Psihoterapie în relațiile cu alte 

organizații și instituții din țară și străinătate;  

b) Încheie convenții și contracte în numele Federației, cu aprobarea 

Consiliului director; 

c) Convoacă și conduce ședințele Consiliului director și Adunării Generale; 

d) Ordonanțează cheltuielile generale ale Consiliului director.  

 

Art. 30. Membrii Adunării Generale, Consiliului director, Comisiei 

profesionale, Comisiei de Supreveghere, Comisiei de Evaluare și Recomandare a 

psihoterapeuților pentru dobândirea Certificatului European de Psihoterapeut și 

Președintele Federației au dreptul la indemnizații de ședință stabilite prin 
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Regulamentul de organizare și funcționare internă și la decontarea cheltuielilor de 

deplasare legate de îndeplinirea atribuțiilor specifice.  

 

Art. 31 (1) Registrul psihoterapeuților din România cuprinde lista 

psihoterapeuților acreditați, în conformitate cu prevederile acestei legi.  

(2) Registrul asociațiilor de psihoterapie din România cuprinde lista 

asociațiilor profesionale de psihoterapie acreditate, în conformitate cu prevederile 

acestei legi; 

(3) Registrul formelor de exercitare a profesiei de psihoterapeut în România 

cuprinde lista entităților juridice în cadrul cărora își desfășoară activitatea în mod 

legal psihoterapeuții, în conformitate cu prevederile acestei legi;  

(4) Registrele sunt documente publice, puse la dispoziția beneficiarilor 

serviciilor de psihoterapie, cu scopul de a certifica dreptul de liberă practică și 

respectiv dreptul de a organiza formarea în psihoterapie; 

(5) Consiliul director are obligația să asigure publicitatea registrelor 

menționate la aliniatele (1), (2) și (3), prin mijloace electronice și prin editarea 

anuală a acestora. 

 

Capitolul V. 
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FINANȚAREA ACTIVITĂȚII FEDERAȚIEI ROMÂNE DE 

PSIHOTERAPIE 

 

Art. 32. Sursele de finanțare ale Federației Române de Psihoterapie sunt: 

a) Cotizații; 

b) Taxe; 

c) Donații și sponsorizări din partea unor persoane fizice și juridice; 

d) Alte surse, conform legilor în vigoare.  

 

Art. 33. (1) Repartizarea bugetului pentru Adunarea Generală, Consiliul 

director, Comisia profesională, Comisia de supraveghere, Comisia de evaluare și 

recomandare a psihoterapeuților pentru dobândirea Certificatului European de 

Psihoterapeut și Președintele Federației se aprobă de către Adunarea Generală. 

(2) Fondurile bănești se utilizează pentru cheltuieli de personal, cheltuieli 

materiale, investiții și dotări, precum și alte scopuri aparținând domeniului specific 

de activitate. 

(3) Activitatea financiară se supune controlului organelor în drept.  

(4) Cotizațiile de membru și taxele de eliberare acte/ interviu/ acreditare etc. 

ce revin ca obligație psihoterapeuților și asociațiilor de formare nu vor depăși 
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valoric media cotizațiilor și taxelor aplicate profesiilor liberale în România. 

Acestea vor fi decise de Adunarea Generală și prevăzute în regulamentele interne. 

(5) Psihoterapeuții care au mai multe profesii/calificări profesionale își vor 

asuma adeziunea și obligațiile de membrii la organismele specifice. 

 

CAPITOLUL VI. 

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ 

 

Art. 34. (1) Comisia de etică, deontologie și disciplină a FRP veghează asupra 

modelelor de bune practici și protejează psihoterapeuții și beneficiarii.  

(2) Comisia de etică, deontologie și disciplină a FRP are ca misiune să 

analizeze litigiile și abaterile deontologice, disciplinare și profesionale ale 

psihoterapeuților, în conformitate cu Codul de etică și deontologie. 

 

Art. 35. (1) Psihoterapeutul răspunde disciplinar pentru nerespectarea 

prevederilor prezentei legi, pentru nerespectarea statutului profesiei de 

psihoterapeut, pentru nerespectarea codului de etică și deontologie sau a celorlalte 

regulamente specifice privind exercitarea profesiei,  pentru nerespectarea deciziilor 

obligatorii adoptate de organele de conducere ale profesiei, precum și pentru orice 
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fapte săvârșite în legătură cu profesia sau în afara acesteia care sunt de natură să 

prejudicieze onoarea și prestigiul profesiei. 

(2) Sancțiunile disciplinare sunt:  

a) Mustrare; 

b) Avertismentul; 

c) Suspendarea temporară, pe termen de 6-12 luni, a autorizației de liberă 

practică; 

d) Retragerea definitivă a autorizației de liberă practică. 

 

Art. 36. Sancțiunile prevăzute la art. 35, se aplică prin decizie de către Comisia 

de etică, deontologie și disciplină. 

 

Art. 37. Deciziile de sancționare prevăzute la art. 36  pot fi contestate la 

Comisia profesională a Federației în termen de 15 zile de la comunicare. 

 

Art. 38. Deciziile pronunțate de către Comisia profesională a Federației în 

soluționarea contestațiilor în conformitate cu art. 37 pot fi contestate numai la 

Curtea de Apel București Secția de Contencios Administrativ și Fiscal în termen de 

15 zile de la comunicare, hotărârea Curții de Apel București fiind definitivă. 
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Art. 39. Organizarea și funcționarea Comisiei de etică, deontologie și 

disciplină, abaterile disciplinare, sancțiunile aplicate pentru fiecare abatere 

disciplinară, precum și procedura de anchetare și judecare a abaterilor disciplinare 

vor fi reglementate prin statutul profesiei de psihoterapeut. 

 

Art. 40. Răspunderea disciplinară a psihoterapeuților atestați conform prezentei 

legi nu exclude răspunderea penală, contravențională, civilă sau materială, conform 

prevederilor legale. 

 

Art. 41. Practicarea profesiei de psihoterapeut, de către o persoană care nu 

deține această calitate, constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului 

penal. 

 

CAPITOLUL VII. 

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE 

 

Art. 42. La momentul intrării în vigoare a prezentei legi, organele de conducere 

ale Federației Române de Psihoterapie înființată prin Hotărâre Judecătorească, 

Hotărârea Judecătorească Certificat nr. 15/01.02.2001, tribunalul București, Secția 

III, Civilă, Număr înregistrare registrul special la poziția 29/12/09/2001 și 
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identificată prin Cod Fiscal 14270616 își continuă activitatea pentru o perioadă de 

cel mult 1 an în calitate de organe de conducere ale Federației reglementată în 

prezenta lege, perioadă la sfârșitul căreia urmează să convoace Adunarea generală 

pentru alegerea unor noi organe de conducere. 

 

Art. 43. Prin prezenta lege se abrogă alte prevederi legale unde sunt prevăzute 

conceptele de psihoterapie, psihoterapeut, intervenție psihoterapeutică, precum și 

orice alte prevederi legale care contravin prezentei legi.  

 

Modalitatea de folosire a acestora este reglementată exclusiv prin prezenta lege.  

Art. 44. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 

organele de conducere ale Federației vor adopta Statutul profesiei de psihoterapeut. 

 

Art. 45. Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea 

în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
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