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    Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

    din                                   2018 

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege cu privire la  

profesiunea și activitatea de psiholog 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege cu privire la profesiunea și 

activitatea de psiholog, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă (nr. 83 din  

14 martie 2018) de către un grup de deputați în Parlament, şi comunică 

următoarele. 

 

Proiectul necesită o revizuire conceptuală în vederea stabilirii clare și 

previzibile a modului de exercitare a profesiei de psiholog, a modului de 

organizare și funcționare a organelor profesionale, a procedurii de autorizare și 

acreditare. 

Menționăm ca conform Cadrului național al calificărilor, învățămînt 

superior, domeniul de formare profesională 322 Psihologie prezintă descrierea 

generală a domeniului și caracteristicile-cheie ale acestuia, descrierea calificării, 

ocupațiile tipice, finalitățile de studiu și competențele. 

În acest context, din punct de vedere conceptual, considerăm necesară 

revizuirea condițiilor pentru acreditare în profesia de psiholog. Considerăm că 

impunerea autorizării discreditează într-o anumită măsură procesul de 

învățămînt, or autorizarea după finalizarea studiilor doar va dubla probele 

susținute și în realitate vom primi o verificare a aprecierilor date deja. 

Menționăm că, actualmente, competențele psihologului sînt certificate prin 

diplomă, eliberată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care atestă 

realizarea și finalizarea corespunzătoare a procesului de studiu și care îi permite 

realizarea profesiei. Preocuparea de bază se referă la particularitățile exercitării 

funcțiilor de psiholog în instituțiile de învățămînt. În esență, conducătorii 

instituțiilor de educație au obligația de a verifica la angajare corespunderea 

specialistului la cerințele instituției. În acest context, considerăm că alte condiții 

suplimentare pentru activitatea în calitate de psiholog școlar urmează a fi 

stabilite la nivelul cadrului normativ secundar în domeniu. 

Realizarea prevederilor proiectului va necesita cheltuieli financiare 

suplimentare. În acest context, menționăm că autorii proiectului nu au abordat 

aspectul acoperirii financiare și nu au estimat costul acestora (cerință stipulată la 

art.20 din Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative). 

De asemenea, nu este precizată mărimea taxelor pe care urmează să le 

plătească prestatorii de servicii psihologice în vederea obținerii acreditării și 

certificatului de autorizare. În acest context, considerăm insuficient argumentată 

inițiativa de a impune anumite taxe pentru persoanele care vor să desfășoare 

activitatea de psiholog, care la rîndul lor, urmează să constituie veniturile 

Camerei de reglementare a activității de psiholog, pentru asigurarea finanțării 
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acesteia. Este insuficient argumentată structura administrativă a Camerei de 

reglementare a activității de psiholog, nefiind clar în baza căror criterii a fost 

decisă organigrama acesteia. Pornind de la cele relatate, constatăm că conceptul 

instituirii Camerei de reglementare a activității de psiholog nu este argumentat 

nici din punct de vedere administrativ şi nici financiar. 

Potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 

privind actele legislative, preambulul poate însoţi actul legislativ de o importanţă 

majoră. El nu are putere juridică şi nu face parte din conţinutul normativ al 

actului. Prin urmare, prezența acestuia în proiectul de lege prezentat spre avizare 

nu este justificată. 

Conținutul proiectului de lege propus se va revizui suplimentar pentru 

instituirea unei coerențe și interconexiuni logice între prevederile stipulate, 

inclusiv din punctul de vedere al consecutivităţii, precum și pentru 

stabilirea/delimitarea clară și previzibilă a modului de exercitare a profesiunii și 

activității de psiholog, a conceptului de funcționare și organizare a Camerei de 

reglementare a activității de psiholog și a Uniunii Psihologilor din Republica 

Moldova. 

Mai mult decît atît, se va revizui conținutul articolelor pe tot parcursul 

textului proiectului, întrucît unele articole nu corespund titlurilor articolelor 

respective (a se vedea art. 3, 4, 13, 14, 15, 28 etc.). Astfel, ținem să remarcăm că, 

potrivit regulilor de tehnică legislativă statuate în Legea nr. 780-XV din  

27 decembrie 2001 privind actele legislative, titlul articolului trebuie să fie 

laconic şi să exprime conținutul acestuia.  

Pe tot parcursul textului, în cazul în care se dorește utilizarea prescurtată a 

denumirii unui organ, la prima utilizarea a denumirii acestuia se va indica 

formula; „în continuare – Camera” (în cazul Camerei de reglementare a 

activității de psiholog). 

Definiţiile expuse în art. 2 urmează a fi revizuite în sensul excluderii celor 

definite deja în alte acte legislative (spre exemplu, noțiunea „psihoterapia” este 

definită în Legea nr. 1402-XIII din  16 decembrie 1997 privind sănătatea 

mentală), precum şi a definiţiilor de largă răspîndire, care au fost formulate în 

literatura şi dicţionarele explicative de specialitate. Actele legislative nu trebuie 

transformate în dicţionare explicative, fapt pentru care nu este justificată 

definirea noţiunilor decît în cazul în care la momentul adoptării actului se ştie cu 

certitudine că un termen este pasibil de mai multe interpretări sau dacă se 

imprimă un alt sens decît cel uzual şi se optează pentru o anumită interpretare.  

La fel, art. 2 se va revizui pentru excluderea noţiunilor care nu definesc un 

conținut specific (spre exemplu: beneficiar de asistență psihologică, 

confidențialitate). Drept urmare, definirea acestor noțiuni este inutilă sau 

folosirea termenilor vizați nu suscită dubii de interpretare.  

Totodată, pentru precizia de aplicare a actului legislativ, precum și ținînd 

cont de faptul că textul actului normativ trebuie să aibă un caracter concis şi 

concret, considerăm necesar revizuirea noțiunilor „expertiză psihologică” și 

„evaluare psihologică” pentru delimitarea distincției acestora. Pentru excluderea 

expresiilor cu sens confuz și ambiguu, ce vor permite interpretări abuzive la 
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aplicarea acestora în practică (conform criteriilor stabilite la latitudinea entității 

responsabile), pe tot parcursul textului se vor revedea cuvintele „după caz”. 

Definirea noţiunilor „Camera de reglementare a activității de psiholog” și 

„Uniunea Psihologilor din Republica Moldova” sînt confuze, urmînd a fi 

revizuite atît în partea ce ține de denumire (reglementarea activității), cît și sub 

aspectul concretizării formei de organizare juridică.   

Astfel, referitor la Camera de reglementare a activității de psiholog, ținem 

să remarcăm că prezentul proiectul de lege stabilește și reglementează bazele 

juridice, principiile, condițiile organizatorice și formele exercitării profesiunii de 

psiholog, precum și cerințele față de persoanele care doresc să practice 

profesiunea de psiholog (art. 1 din proiectul de lege). Drept urmare, considerăm 

necesară revizuirea denumirii și a atribuțiilor Camerei de reglementare a 

activității de psiholog în partea ce ține de reglementare, expuse la art. 20.  

Sub aspectul excluderii dublărilor definirii noțiunilor, se va revedea art. 2 

și 8 din proiectul de lege (de exemplu, psihoterapie).  

La art. 2 noțiunea „psiholog”, pentru corectitudinea redactării, cuvintele 

„studii universitare” propunem a fi substituite cu cuvintele „studii superioare”. 

La același articol, se consideră inoportună definirea noțiunii de 

„psihologie”. 

La art. 3, titlul nu corespunde conținutului, or acesta prevede cadrul juridic 

al profesiei de psiholog, care la rîndul său reprezintă sistemul legislativ național 

și internațional în urma căruia urmează a fi desfășurată  activitatea și nu „statutul 

juridic al profesiunii de psiholog” (obiecție valabilă și pentru art. 15 alin. (3) din 

proiectul de lege). Astfel, avînd în vedere conținutul art. 3, acesta se consideră a 

fi inutil. Mai mult decît atît, alin. (2) dublează prevederile Constituției Republicii 

Moldova. 

La art. 4 se vor revedea principiile de bază în activitatea psihologică, 

deoarece expunerea acestora nu corespunde noţiunii de principiu. Astfel, 

remarcăm că nu toate regulile exercitării profesiei de psiholog trebuie ridicate la 

nivel de principiu. 

Totodată, întrucît este inadmisibilă plasarea în text a unor cuvinte ce vor 

genera interpretări diferite şi vor crea probleme la aplicarea acestora, în vederea 

conferirii caracterului concret și clar, la art. 4 se vor revedea prevederile alin. (3) 

în partea ce ține de cuvintele „cu apropiere maximă de locul de trai, muncă și  

studii a beneficiarului”, și prevederile alin. (5) în partea ce ține de cuvintele 

„utilizarea în volum deplin”. 

Adițional, proiectul de lege urmează a fi revizuit integral în sensul 

suprimării textului din paranteze, întrucît acesta este impropriu stilului normativ 

de redactare, or, tehnica legislativă nu admite folosirea parantezelor pentru 

detalieri sau explicații. Se vor revedea în acest sens art. 5 alin. (4), art. 6 lit. b), 

art. 7 lit. f), art. 12 alin. (1), art. 21 alin. (1), art. 30, 33, 35 etc.  

La art. 5 alin. (5) referința la persoane incapabile, atragem atenția că prin 

Legea nr. 66 din 13 aprilie 2017 cu privire la modificarea şi completarea unor 

acte legislative a fost reformată integral instituția capacității persoanelor fizice în 

conformitate cu prevederile actelor internaționale și jurisprudența Curții 
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Europene a Drepturilor Omului. Prin această lege a fost exclus conceptul de 

lipsire de capacitate de exercițiu, toate persoanele fiind prezumate ca avînd 

capacitate deplină de exercițiu.  

Totodată, în condiţiile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV 

din 6 iunie 2002, persoana fizică care în urma unei boli mintale ori a unei 

deficienţe fizice, mintale sau psihologice, nu poate, în mod deplin, conştientiza 

acţiunile sale ori nu poate exprima voinţa poate fi instituită, prin hotărîre 

judecătorească, măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei. 

Potrivit art. XVII din Legea nr. 66 din 13 aprilie 2017 la expirarea 

termenului de un an de la data intrării în vigoare a legii date, persoanele fizice 

care, la data intrării în vigoare legii, sînt limitate în capacitate de exerciţiu se 

consideră persoane fizice cu capacitate deplină de exerciţiu, iar curatela asupra 

lor încetează de plin drept. Pricinile civile de limitare a persoanei fizice în 

capacitate de exerciţiu în privinţa cărora nu s-au pronunţat hotărîri definitive vor 

fi scoase de pe rol de instanțele de judecată din oficiu. În acest context se vor 

revedea și restul normelor în care se face referință la pierderea capacității de 

exercițiu (spre exemplu art. 16 alin.(3) lit. b) din proiect).  

La art. 6 lit. b) se va exclude referința la persoane fizice, deoarece 

persoanele fizice sînt indicate la lit. a) din același articol. Totodată, atragem 

atenția că sensul  cuvîntului „autohton” pentru persoane fizice este „băștinaș” și 

acesta nu acoperă persoanele fizice care au dobîndit cetățenia Republicii 

Moldova. 

Odată ce art. 7 prevede domeniile de specializare a psihologului, 

considerăm necesar a fi inclus și domeniul de psihologie judiciară (prevăzut la 

art. 46). 

La art. 8 alin. (2) lit. a) remarcăm că expertiza psihologică face parte din 

expertiză judiciară și se efectuează de către experții judiciari în conformitate cu 

Legea nr. 68 din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul 

expertului judiciar. 

În contextul obiecției expuse privind revizuirea prevederilor în sensul 

concretizării acestora și expunerii clare și concise remarcăm necesitatea 

revizuirii art. 9, 11, 12, 19, 20,28. 

La art. 9 alin. (1) lit. a), cuvintele „instituției de stat” urmează a fi 

substituite cu cuvintele „instituției publice”, iar cuvintele „în vigoare” urmează a 

fi excluse ca  fiind inutile (obiecție valabilă și pentru restul referințelor la 

legislație în vigoare din proiect). 

Pentru concretizarea normelor și evitarea eventualelor probleme la 

aplicarea acestora, la art. 10 alin. (1) se va indica organul ce va aproba/publica 

lista și modelul documentelor de evidență a activității psihologice. Sub acest 

aspect se va revedea proiectul integral, și anume art. 16 alin. (1) lit. e),  art. 20 lit. 

c). 

La art. 12 alin. (2) este defectuoasă expresia „acordul sau dezacordul 

beneficiarului se produce”, motiv pentru care propunem revizuirea acesteia. 

Prevederile capitolului III se vor revizui integral sub aspectul aducerii unui 

caracter concret, al excluderii confuziilor și revizuirii conceptuale atît conform 
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Codului civil al Republicii Moldova, cît și din punctul de vedere al concretizării 

și ordonării normelor. La fel, subliniem necesitatea expunerii clare a ceea ce 

semnifică acreditarea, evaluarea și autorizarea activității de psiholog. Astfel, se 

va preciza care din aceste etape este obligatorie pentru a putea exercita profesia 

de psiholog (capitolul III secțiunea a 2-a). Totodată, se vor delimita/se vor stabili 

clar criteriile și condițiile pentru obținerea dreptului de a exercita profesia de 

psiholog, atribuțiile autorităților ce au funcția de a acredita/a autoriza, precum și 

se va concretiza cînd este necesară autorizarea și/sau acreditarea. Adițional, se va 

indica concret organul care evaluează prestatorii de servicii psihologice. 

La art. 14 alin.(1) lit. b) cuvintele „autoritățile de stat de profil”, la art. 21 

alin. (2) textul „în cadrul administrației publice centrale, ministerele de profil”, 

pe tot parcursul proiectului de lege cuvintele „ministerul de profil”, la art. 29 

cuvintele „autoritățile publice centrale” şi la art. 40 cuvintele „ministerele de 

resort” nu identifică o autoritate concretă, fapt pentru care este necesară 

revizuirea acestora. Atragem atenție că limitele de reglementare pentru autorități 

trebuie prevăzute expres în lege. Astfel, la stabilirea unei noi competențe a 

Guvernului, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ori a unei altei 

autorități se va indica concret autoritatea și atribuția conferită, iar în cazul 

aprobării de către acestea a unor acte, se va indica concret la care aspecte se vor 

circumscrie actele normative respective. Obiecție valabilă și pentru art. 20 lit. c), 

j) și v) (la revizuirea acestora se va ține cont de dublarea normelor – lit. c) și v), 

art. 29, 40). 

În vederea excluderii unor norme incerte, art. 14 alin. (1) lit. e) se propune 

a fi formulat după cum urmează: „e) psihologii angajaţii în cadrul cabinetelor 

private de activitate psihologică;”. 

La fel, prevederile art. 14 alin. (2) și art. 15 considerăm oportun a fi 

plasate întru-un singur articol, precum și se vor revizui sub aspectul impunerii 

unei clarități, al concretizării și excluderii confuziilor. 

La art. 14, ca urmare a obiecției expuse mai sus, considerăm a fi inutil  

alin. (2), fapt ce impune excluderea acestuia. Totodată, atragem atenția asupra 

caracterului defectuos al expresiei „apatrizii...pe bază de reciprocitate stabilită 

prin tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte”, or, apatrid 

este persoana care nu este considerată cetăţean al niciunui stat. 

Art. 15 se va revizui sub aspectul obiecției de modificare a titlului 

articolului, precum și pentru conferirea unei clarități și a unui caracter concret 

proiectului dat. 

În ceea ce ține de condițiile ce urmează a fi întrunite de către persoană 

pentru exercitarea profesiei de psiholog, considerăm necesară revizuirea 

acestora, și anume nu este clar dacă toate condiţiile sînt cumulative sau este 

suficient să fie întrunite doar condiţiile de la alin.(1) lit. a) şi c) sau corespunzător 

lit. b) şi c), astfel nu este clar dacă o persoană licenţiată în psihologie poate 

profesa în lipsa studiilor de masterat (se va indica concret dacă este obligatorie 

deținerea diplomei de master).  

La aspectul obligativității deținerii diplomei de master, considerăm 

oportun a examina practica internațională. Astfel, spre exemplu în România, 
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exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică se face de către 

persoanele care au absolvit o instituție de învățămînt superior de specialitate, cu 

diplomă de licență în psihologie sau asimilată, obținută într-o instituție de 

învățămînt superior acreditată din România sau din străinătate, recunoscută sau 

echivalată, după caz, potrivit legii. 

La art. 15 alin. (1) urmează a fi revizuită lit. c), în sensul în care norma 

creează impedimente pentru funcţionarea timp de 1 an (corespunzător 2 ani „în 

funcţie de specializare”) de la intrarea în vigoare a legii, pentru practicarea 

oricărei activităţi psihologice, deoarece pînă la crearea Camerei de reglementare 

a activității de psiholog nicio persoană nu va corespunde criteriului ca stagiul său 

să fie „supervizat” de către aceasta, fapt ce va duce la imposibilitatea exercitării 

de către organele statului a unor funcţii specifice, iar pentru libera practică 

imposibilitatea activităţii. 

În acelaşi timp, condiţia de la lit. d) este imposibil a fi evaluată la etapa 

începerii activităţii profesionale, aceasta ar putea fi o condiţie pentru prelungirea 

autorizaţiei, dar nu acordarea ei iniţială. 

La art. 15 alin. (2) domeniile enumerate se vor revedea în sensul aducerii 

în corespundere cu prevederile art. 8. Prin urmare, după cuvîntul „profesională,” 

urmează a fi incluse textul „de expertiză medico-legală, judiciară”, iar cuvintele 

„de forţă, situaţii excepţionale şi securitate naţională” se vor revizui în 

corespundere cu  prevederile art. 7. 

La art. 15, alin. (3) urmează a fi exclus, întrucît nu este o normă, ci o 

explicație.   

Totodată, la art. 15 se va exclude alin. (4), deoarece principiul 

independenței profesionale ține de conținutul art. 4 care urmează să prevadă toate 

principiile de bază în activitatea de psiholog. 

Prevederile art. 16 privind suspendarea și încetarea activității de psiholog 

se vor revizui suplimentar sub aspectul excluderii unor omiteri, indicări concrete 

și clare din punct de vedere juridic a cazurilor de suspendare și încetare a 

activității pentru evitarea eventualelor interpretări abuzive. Mai mult decît atît, 

considerăm a fi nejustificată condiția de a suspenda activitatea de psiholog la 

cererea persoanei, doar în caz de concediu medical (art. 16 alin. (1) lit. a) din 

proiect), or, în cazul existenței unui motiv întemeiat, suspendarea activității nu ar 

fi posibilă.  

La art. 16 alin. (1) lit. e) menționăm că condițiile pentru suspendarea 

activității de psiholog urmează a fi stabilite în lege și nu în actele Camerei de 

reglementare a activității de psiholog după cum se propune în proiect, or, potrivit 

art. 54 alin.  (2) din Constituția Republicii Moldova, exerciţiul drepturilor şi 

libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de lege.  

La art. 16 alin. (2) norma propusă nu este judicioasă, deoarece potrivit 

alin. (3) din același articol, decizia privind suspendarea activității de psiholog se 

adoptă de Camera de reglementare a activității de psiholog.  Totodată, cuvintele 

„suspendarea temporară” sînt defectuoase, întrucît suspendarea poate fi doar 

temporară. 
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Suplimentar, pornind de la obiectul de reglementare al proiectului de lege 

în cauză, considerăm inutilă indicarea/repetarea cuvintelor „la dreptul de 

exercitare a profesiunii de psiholog”. 

Concomitent, propunem indicarea în articole separate a condițiilor de 

suspendare și încetare a activității de psiholog. 

Art. 17 alin. (3) dublează prevederile art. 13 din proiectul de lege, motiv 

pentru care propunem excluderea acestuia. În paralel, atragem atenția că la alin. 

(3) referința la art. 11 este eronată.  

La art. 17 alin. (5) distingem că, odată ce legislația cuprinde în sine 

totalitatea actelor normative și legislative, este inutil de a indica și expresia „acte 

normative”, fapt pentru care expresia respectivă se va exclude. 

Art. 18 se va revizui deoarece alin. (5) dublează prevederile art. 12, iar 

alin. (7) dublează prevederile alin. (1) din articolul în cauză.  

La  art. 19  redacția alin. (1) este una confuză, și anume nu este clar, cărui 

organ se adresează textul „organizație independentă, profesională, de drept 

public” Camerei de reglementare a activității de psiholog sau Uniunii 

Psihologilor din Republica Moldova. Prin urmare, se va revizui conținutul 

alineatului menţionat prin prisma titlului articolului, or potrivit regulilor de 

tehnică legislativă titlul articolului urmează să redea laconic conținutul acestuia. 

Adițional, conținutul alineatului urmează a fi expus clar pentru aplicarea facilă a 

acestuia în practică. 

La art. 20 lit. o) se face referință la ținerea Registrului unic al psihologilor 

din Republica Moldova, pe cînd în proiectul de lege nu este precizat cine este 

proprietarul, deținătorul și registratorul Registrului.  

Atragem atenția că, conform art. 10-13 din Legea nr. 71-XVI din  

22 martie 2007 cu privire la registre, proprietar al registrelor de stat este statul, 

posesori ai registrelor de stat sînt autorităţile publice, deţinători ai registrelor de 

stat pot fi centrele informaţionale cărora posesorii registrelor de stat le-au delegat 

atribuţiile corespunzătoare, iar registrator poate fi persoana fizică sau juridică 

căreia posesorii registrelor de stat i-au delegat atribuţiile respective. 

Prevederile art. 21 se vor revizui în sensul excluderii confuziei. Astfel, 

alin. (1) stabilește drept obligație evaluarea și acreditarea psihologilor (fără a 

preciza autoritatea care evaluează și acreditează), iar alin. (5) stabilește că 

supunerea evaluării și acreditării se efectuează în baza unei decizii a Camerei de 

reglementare a activității de psiholog sau la cererea acestora. La fel, alin. (6) 

stabilește că după evaluare și acreditare, anual, prestatorii serviciilor psihologice 

sînt supuşi evaluării curente pe parcursul întregului termen de acreditare (la fel 

fără a preciza autoritatea care efectuează evaluarea curentă). Prin urmare, nu este 

clar dacă evaluarea curentă este obligatorie sau nu și care sînt consecințele 

neevaluării curente.   

Adițional, considerăm necesară indicarea în proiect a condițiilor în care se 

acreditează psihologii. Astfel, remarcăm că un act normativ subordonat legii nu 

va putea conţine norme juridice primare şi, deci, nu va putea impune obligaţii, 

neprevăzute în legi, persoanelor fizice (obiecție valabilă și în privința atestării).  
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  La art. 22 alin. (2) menționăm că, durata de valabilitate a certificatului de 

acreditare nu ține de obiectul de reglementare al prezentului proiect de lege. 

Termenul de valabilitate al actelor permisive se indică în Nomenclatorul actelor 

permisive, aprobat prin Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea 

prin autorizare a activității de întreprinzător. Consecutiv, observăm că la art.22 și 

26 din proiectul de lege se stipulează că Camera de reglementare a activității de 

psiholog este împuternicită să emită și să elibereze certificate de acreditare, 

precum și certificate de autorizare pentru desfășurarea activității de psiholog. În 

această ordine de idei, reiterăm că prin reforma cadrului regulatoriu, realizată de 

Guvern, s-a urmărit scopul reducerii numărului actelor permisive, autorizațiilor 

și licențelor, astfel încît să diminueze povara și presiunea asupra mediului de 

afaceri. Or, propunerea înaintată intră în contradicție cu prioritățile setate pe 

agenda Guvernului. 

Art. 23 nu ține de conținutul proiectului de lege menţionat. Mai mult decît 

atît, stabilirea structurii Camerei de reglementare a activității de psiholog prin 

lege ar putea crea dificultăți în cazul unei eventuale necesități de a modifica 

structura acesteia. Totodată, avînd în vedere că potrivit alin. (4) în funcție de 

necesități se pot înființa sau se pot restructura departamentele existente, nu este 

relevantă stabilirea expresă a structurii Camerei de reglementare a activității de 

psiholog în lege. Propunem ca structura acesteia să se aprobe printr-un act 

subordonat legii.  

La art. 23 alin. (1) denumirile departamentelor nu corespund denumirilor 

domeniilor prevăzute la art. 7, astfel „departamentul de psihologie pentru 

apărare, ordine publică, siguranţă naţională, situaţii excepţionale şi expertiză 

judiciară” urmează a fi expus în următoarea redacţie:„departamentul psihologie 

judiciară, de expertiză medico-legală şi în domeniul apărării, securităţii naţionale 

şi ordinii publice”. 

La art. 23 alin. (3) nu este precizată autoritatea competentă care să aprobă 

regulamentele de organizare și funcționare ale departamentelor. 

La art. 24 alin. (2) lit. b) recomandăm, după modelul Uniunii Avocaţilor,  

de a institui contribuţii anuale mai reduse în schimbul unei taxe unice care cu 

siguranţă va fi una consistentă şi propunem excluderea lit. e), deoarece în cazul 

respectiv Camera de reglementare a activității de psiholog îşi va putea planifica 

în mod mai sigur bugetul în raport cu procedurile de finanţare propuse în care 

bugetul depinde de numărul de autorizări solicitate (care în unii ani pot fi foarte 

puţine) şi defalcări de la Uniunea Psihologilor din Republica Moldova, care de 

altfel nu are nicio obligaţie legală de a întreţine Camera, astfel în condiţiile 

respective, cheltuielile vor trebui plasate pe al doilea fondator Ministerul 

Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.  

Pentru excluderea unor norme incerte, la art. 24, alin. (5) urmează a fi 

expus în următoarea redacţie: „(5) Taxele pentru evaluarea instituţiilor şi a 

angajaţilor din cadrul cabinetelor de acordare a asistenţei psihologice se 

elaborează de Cameră şi se aprobă de fondatori”. 

Art. 25 se va revizui în coraport cu art. 20 în partea ce ține de publicarea 

registrelor, iar în contextul revizuirii se va ține cont de prevederile Legii nr. 71-
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XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre, care stabilește că registrul 

constituie totalitatea informaţiilor documentate ţinute manual şi/sau în sisteme 

informaţionale automatizate, organizată în conformitate cu cerinţele stabilite. 

Mai mult decît atît, considerăm necesar a se indica concret și clar ce date 

urmează să conțină acest sistem informațional. 

La capitolul III, la secțiunile a 3-a și a 4-a atragem atenţia că secțiunea 

reprezintă un element de structură complex al actului normativ. Prin urmare, 

aceasta nu poate fi constituită dintr-un singur articol (obiecție valabilă și pentru 

alte cazuri similare din proiect). 

Art. 26 alin. (1) se va revizui, ținînd cont de faptul că autorizarea nu poate 

fi acordată pentru tipurile de activitate psihologică conform direcţiilor şi tipurilor 

de activitate prevăzute de art. 8, deoarece acestea sînt mecanisme de activitate 

care total sau parţial se aplică în domeniile prevăzute la art. 7. Prin urmare, 

trebuie autorizată specializarea pentru a acorda dreptul de a practica într-un 

anumit domeniu. 

La art. 26 alin. (2) lit. a) nu este clar dacă dreptul de a exercita profesia de 

psiholog apare de la obținerea actelor de studii sau de la obținerea Certificatului 

de acreditare și/sau atestare.  

La art. 26 alin. (2) lit. c) după cuvîntul „echivalare” urmează a fi completat 

cu cuvintele „sau recunoaştere, după caz,”, deoarece Republica Moldova a 

semnat mai multe acorduri internaţionale pentru recunoaşterea actelor străine, 

însă echivalarea se aplică doar în cazul studiilor prevăzute de Codul educaţiei al 

Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 şi nu include specializări sau 

instruiri altele decît cele din sistemul educaţional. 

La art. 27 alin. (2) remarcăm că sancțiunea disciplinară ar trebui să fie 

suspendarea/retragerea dreptului de a exercita activitatea de psiholog și nu 

suspendarea/retragerea certificatului de autorizare. Certificatul de autorizare doar 

confirmă dreptul. Totodată, atragem atenția că, potrivit art. 16 alin. (3) din 

proiectul de lege, decizia privind suspendarea/încetarea activității de psiholog se 

adoptă de Camera de reglementare a activității de psiholog, pe cînd la art. 27 este 

indicat că comisia disciplinară suspendă/retrage dreptul de a desfășura activitatea 

de psiholog. 

La art. 27 alin. (2) lit. c), pentru corectitudinea redactării, cuvintele 

„eliminarea din Registrul unic” se vor substitui cu cuvintele „radierea din 

Registrul unic”. 

Concomitent, menționăm că în capitolul IV, secțiunea a 3-a, de fapt este 

reglementată asistența psihologică doar în cadrul instituțiilor medico-sanitare 

publice și private, în centrele comunitare de sănătate mentală și serviciile 

specializate de sănătate mentală, în centrele prietenoase tinerilor. În acest 

context, insistăm asupra reglementării activității de asistență psihologică și în 

cadrul Sistemului integrat de servicii sociale: servicii comunitare, servicii 

specializate, servicii cu specializare înaltă, luînd în calcul profilul specific al 

beneficiarilor de asistență socială (TB, HIV/SIDA, consumatorii de substanțe 

psihoactive, victimele infracțiunilor, persoanele fără adăpost, vîrstnicii, 
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persoanele eliberate din locurile de detenție, persoanele în situații de risc 

repatriate de peste hotarele Republicii Moldova etc.) 

Suplimentar, menționăm că este necesar de stabilit în proiectul de lege și 

prevederi generale privind autoritatea responsabilă de elaborarea și aprobarea 

Codului de procedură disciplinară. 

Odată ce art. 4 din proiectul de lege prevede principiile de bază în 

activitatea psihologică, se va exclude art. 28 din proiect. 

La art.30 alin. (2), cuvintele „în corespundere cu prevederile prezentei 

legi” urmează fi excluse. Obiecție valabilă și pentru art. 33 alin. (3). 

Precizăm că domeniul protecției sociale se conține doar în titlul secțiunii, 

dar nu este reglementat pe parcursul textului. În acest sens, secțiunea a 3-a 

urmează a fi completată cu reglementarea activității psihologice în domeniul 

protecției sociale. 

La art. 35 alin. (1) se va exclude cuvîntul „maturi”, deoarece este 

sinonimul cuvîntului „adulți”.  

La art. 36 se va exclude prevederea de la lit. d), deoarece acesta se 

încadrează în conținutul lit. c) din același articol. 

La art. 36 lit. g) pentru a respecta terminologia din alte acte normative, 

cuvintele „femeile însărcinate” se vor substitui cu cuvintele „femeile gravide”. 

La art. 41 considerăm inutil repetarea titlului acestuia în conținutul 

articolului. 

La art. 41 se va revedea lit. c), or beneficiari ai serviciilor psihologice sînt 

persoanele fizice și nu persoanele juridice (a se vedea în acest sens și definirea 

noțiunii „beneficiar” din art. 2).  

Respectiv, urmează a fi revizuit art. 43 alin. (2), art. 44 alin. (6) şi art. 46, 

cu posibilitatea generalizării şi delimitării aspectelor distinctive ale domeniilor 

care se regăsesc în secţiunea a 5-a, fără a specifica denumirea instituţiilor. Or, 

obiectivul general al exercitării activității psihologice în domeniul securității 

statului, apărării naționale, menținerii, asigurării și restabilirii ordinii și securității 

publice, precum și în situații excepționale, este comun pentru psihologii din toate 

autoritățile ce reprezintă aceste domenii.  

Totodată, se recomandă reformularea art. 43 alin. (1), după cum urmează:  

„(1) Activitatea psihologică în domeniul securităţii naţionale, apărării 

statului, asigurării ordinii publice şi în situaţii excepţionale (în continuare – 

structurile de forţă) are drept scop creşterea competenţei psihologice şi 

profesionale a beneficiarilor, precum şi a angajaţilor din cadrul autorităţilor în 

domeniile vizate”.  

La art. 44 alin. (3) considerăm oportună reformularea prevederii în sensul 

că „activitatea psihologică se poate desfășura și în cadrul procesului de:”, or 

activitatea respectivă urmează a se desfășura după necesitate și nu obligatoriu în 

toate situațiile menționate. 

La art. 44 alin. (5), textul „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne” se va substitui cu textul 

„Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor 

Interne”.  
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 Art. 45 urmează a fi revizuit integral pentru a se exclude interpretările 

discreționare. Or, în varianta propusă, cercul beneficiarilor îl constituie angajații 

structurilor de forță, iar aspectele ce țin de conflictele de interese sînt 

reglementate de alte acte normative. 

Suplimentar, la art. 45, alin. (2) urmează a fi exclus, întrucît prevederile 

acestuia se regăsesc deja în art. 5 din proiectul de lege.  

La art. 46 alin. (2) lit. h) și i) propunem includerea în față a cuvintelor 

„participarea laˮ. 

 La art. 47 alin. (3) și (4)  urmează a fi rectificate trimiterile la articolele din 

proiect, deoarece sînt indicate greșit. 

Titlul art. 48 propunem a fi revizuit pornind de la conținutul acestuia.  

La art. 50 alin. (1) se va revedea textul din paranteze pornind de la statutul 

cabinetelor de psihologi și genul de activitate pe care îl desfășoară. Astfel, este 

conceptual greșit a se afirma că o Societate cu Răspundere Limitată este un 

cabinet asociat de activitate psihologică. În această ordine de idei, fie se va 

stabili o formă distinctă de asociere a psihologilor, fie se va stabili că cabinetele 

respective urmează să îmbrace forma organizatorico-juridică de Societate cu 

Răspundere Limitată și se vor supune regulilor generale stabilite de legislația cu 

privire la forma dată de organizare juridică. 

Mai mult decît atît, aceasta ar contraveni art. 14 din proiect care prevede 

ca subiecți de activitate psihologică organizațiile neguvernamentale de profil 

(organizații necomerciale). 

Totodată, atragem atenția că forma organizatorico-juridică de întreprindere 

individuală nu este prevăzută de legislație, persoana fizică care practică activitate 

de întreprinzător în nume şi pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică, 

se înregistrează ca întreprinzător individual (a se vedea Legea nr. 220-XVI din 

19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali).  

La art. 50 aplicarea în practică a prevederilor alin. (3) vor crea probleme 

persoanelor juridice, în sensul că acestea vor fi lipsite de venit, întrucît potrivit 

alin. (3) contractele vor fi încheiate între psiholog și beneficiar. Prin urmare, 

acestea se vor revizui.Adițional, la art. 50 alin. (3) se va revedea referința la  

art. 14, or acesta nu prevede tipuri de cabinete de activitate psihologică. 

Prevederile art. 50 alin. (4) se vor revizui, deoarece contravin 

reglementărilor anterioare ce stabilesc formele de desfășurare a activității de 

psiholog. 

La art. 50 alin. (3) și (4) cuvintele „se declară” poartă un caracter confuz. 

Astfel, considerăm că cabinetele asociate de activitate psihologică urmează a fi 

înregistrate de Camera de reglementare a activității de psiholog.  

Prevederile art. 51 se vor revizui,  în sensul în care nu poate fi constituită o 

persoană de drept privat în virtutea prezentului proiect de lege. Totodată, 

remarcăm că în cazul în care se optează pentru libera asociere a psihologilor, 

constituirea Uniunii Psihologilor din Republica Moldovaîn temeiul legii este 

lipsită de sens, întrucît chiar dacă ipotetic, dar există probabilitatea ca nicio 

persoană să nu adere la Uniunea Psihologilor din Republica Moldova. La fel, 
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distingem că este conceptual greșit de a stabili un mecanism de răspundere și în 

același timp să se prevadă libera asociere (astfel, persoana va putea părăsi 

Uniunea Psihologilor din Republica Moldova, în cazul în care apare riscul de 

sancționare). Mai mult decît atît, prevederile date contravin art. 52 alin. (1) din 

proiect care stabilește că membrii Uniunii Psihologilor din Republica Moldova 

sînt psihologii din Republica Moldova autorizați și acreditați (astfel este prevăzut 

că toți psihologii deja au calitatea de membru al Uniunii). 

La art. 51 se va revedea redacția alin. (2) pentru a nu fi interpretată că 

cererea de aderare la Uniunea Psihologilor din Republica Moldova poate să nu 

fie acceptată în cazul în care persoana îndeplinește condițiile de aderare.  

Adițional, remarcăm că este greșit conceptual de a institui prezumția 

calității de membru al Uniunii Psihologilor din Republica Moldova și de a 

reglementa o procedura de aderare. Astfel, se va determina – ori toți psihologii 

sînt membrii ai acesteia, ori doar acei psihologi care au aderat.  

La art. 57, redacția alin. (3) este confuză, fapt ce impune revizuirea 

acestuia. Astfel, nu este clar ce a propus autorul prin expresia „veniturile și 

cheltuielile Uniunii se repartizează pe articole” . 

Art. 57 alin. (4) se va revizui ținînd cont de competențele funcționale ale 

organelor și autorităților (este incorect a se indica că activitatea financiară a 

Uniunii Psihologilor din Republica Moldova, se supune controlului organelor de 

drept). 

Suplimentar, pe parcursul textului se vor revedea expresiile „în 

conformitate cu legislația națională” și „în conformitate cu legislația în vigoare”, 

fără a face trimitere la un act normativ concret, acestea fiind în dezacord cu 

principiile accesibilității și previzibilității normelor juridice. 

Proiectul urmează a fi supus unei expertize anticorupţie pentru a se 

verifica dacă corespunde standardelor anticorupţie naţionale şi internaţionale, 

precum şi pentru a preveni apariţia de noi reglementări care favorizează  sau  pot 

favoriza corupţia, urmînd a fi coordonat şi cu Oficiul Avocatului Poporului. 

Proiectul urmează a fi revăzut sub aspectul regulilor de tehnică legislativă, 

prescrise în Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative. 

Pornind de la cele enunțate, proiectul de lege cu privire la profesiunea și 

activitatea de psiholog nu se susține. 
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