
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                   Nr. 4c- 8 / 232 /18 decembrie 2014 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor comisiei din  perioada 9-11 decembrie 2014  

 

 

La lucrările comisiei în zilele de 9 şi 10 decembrie sunt prezenţi 16 

deputaţi din totalul de 19 membri, iar în ziua de 11 decembrie sunt prezenţi 

17 deputaţi din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Audierea reprezentanţilor Federaţiei Române a Asociaţiilor de 

Fizioterapie privind propuneri concrete referitoare la reglementarea 

profesiei de fizioterapeut . 

2. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.144 din 28 octombrie 

2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei 

de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România ( Plx 509/2013). 



3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

completarea art.4 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 

( Pl-x 505/2014).  

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează  la 

audierea reprezentanţilor Federaţiei Române a Asociaţiilor de Fizioterapie 

(FRAF). Din partea FRAF au participat următoarele persoane:  Sarah 

Bazin - preşedinte  Confederaţiei Mondiale de Fizioterapie – Regiunea 

Europa (WCPT-ER),  Elena Căciulan - preşedinte FRAF, Daniela 

Nicoleta Stanca – secretar general FRAF, Constantin Ciucurel- membru 

sustinator FRAF, Gabriela Raveica - membru sustinator FRAF, Ana 

Maria Chirita- reprezentant fiziokinetoterapeuţi, membru FRAF, Laura 

Din - membru FRAF, reprezentant studenţi kinetoterapie, Dina Petcu - 

membru FRAF, reprezentant studenţi balneofiziokinetoterapie. 

Dna rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că audierile 

sunt organizate în vederea reglementării profesiei de fizioterapeut, prin 

care să se confere un cadru legislativ corespunzător pentru desfăşurarea 

activităţii terapeutice. 

Dna Elena Căciulan, preşedinte FRAF, intervine şi precizează că 

neexistenţa până la această dată a unei reglementări legislative a profesiei 

de fizioterapeut ţi implicit unor protocoale de practică terapeutică în 

domeniul fizioterapiei, aplicabile la nivel naţional, poate avea consecinţe 

majore în asigurarea calităţii asistenţei fizioterapeutice profilactice sau de 

recuperare, ca urmare a angajării  în unităţi medicale publice sau private a 

unui personal, de profesii diferite şi cu o curriculă de pregătire diferită. În 

prezent, există patru titluri profesionale (kinetoterapeuţi, 

fiziokinetoterapeuţi, profesori CFM şi absolvenţi de 

balneofiziokinetoterapie şi recuperare), care deşi au aceleaşi competenţe 

şi desfăşoară  aceeaşi activitate, sunt încadraţi diferit. 
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Dna Sarah Bazin - preşedintele  Confederaţiei Mondiale de 

Fizioterapie – Regiunea Europa (WCPT-ER) precizează că în România 

profesia de fizioterapeut nu este reglementată conform Directivei 

2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesional, modificată cu 

Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 

noiembrie 2013. Confederaţia Mondială de Fizioterapie pledează pentru 

reglementarea acesteia prin intermediul unor sisteme recunoscute şi 

apreciate care să asigure protecţia populaţiei, prin mecanisme de 

autoadministrare a fizioterapeuţilor. Fizioterapia furnizează servicii 

indivizilor şi populaţiei pentru dezvoltarea, menţinerea şi restabilirea 

capacităţii de mişcare şi  a abilităţii funcţionale la nivel maxim posibil, pe 

toată perioada vieţii şi include furnizarea de servicii în condiţiile în care 

capacitatea de mişcare şi funcţia sunt şi/sau pot fi afectate de îmbătrânire, 

leziuni, boli, afecţiuni, alte condiţii patologice sau factori de mediu.  

Dna Daniela Nicoleta Stanca – secretar general FRAF precizează 

că existenţa unei reglementări în acest domeniu va conduce la: 

- scăderea confuziei pacienţilor în ceea ce priveşte titlurile 

profesionale diferite folosite pentru aceeaşi profesie; 

- populaţia care are nevoie de asistenţă fizical-kinetică va beneficia 

de servicii standard de cea mai înaltă calitate şi de specialişti calificaţi; 

- responsabilizarea specialistului în fizioterapie şi perfecţionarea 

continuă a acestuia; 

- dezvoltarea cabinetelor de liberă practică; 

- rezolvarea inadvertenţelor existente între specialişti care, deşi sunt 

formaţi la universităţi diferite şi sunt încadraţi neunitar, au aceleaşi 

competenţe şi desfăşoară aceeaşi activitate de fizioterapie – acest lucru 

este posibil printr-un domeniu de licenţă unitar, durata studiilor la licenţă 

de 4 ani şi o curriculă universitară comună.  
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La punctul doi al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.144 din 28 octombrie 2008 privind 

exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi 

a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România.  

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisie informează că propunerea 

legislativă vizează amendarea unor dispoziţii ale  Ordonanţei de Urgenţă 

nr.144 din 28 octombrie 2008, propunându-se : 

- completarea art.12 alin.(1) cu o nouă literă, lit.e) prin care se 

introduce o nouă condiţie pe care trebuie s-o îndeplinească persoanele 

prevăzute la art.1 pentru a putea exercita profesia de asistent medical; 

- modificarea art.47 alin.(3) în sensul prevederii că filialele judeţene 

ale Ordinului au personalitate juridică, beneficiind, pe lângă autonomie 

organizatorică, şi de patrimoniu şi buget propriu care se constituie din 

bunuri mobile şi imobile, dobândite în condiţiile legii. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 

noiembrie 2013.Comisia juridică,de disciplină şi imunităţi,  Comisia pentru 

învăţământ, precum şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi au avizat negativ propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativă. 

Dl. dep. Petru Movilă, în calitate de iniţiator, intervine şi precizează 

că doreşte să depună amendamente la prezenta propunere şi solicită 

amânarea dezbaterilor. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 
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La punctul trei al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art.4 din 

Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii ( Plx 505/2014). 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisie informează că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 4 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu patru noi alineate, 

propunându-se ca în cazul în care un copil este abandonat mai mult de o 

lună de persoane care primeşte alocaţia de stat pentru copii, reprezentaţii 

serviciului public de asistenţă socială să constate situaţie şi să instituie 

tutela, astfel încât alocaţia să fie acordată reprezentantului legal şi folosită 

în interesul copilului. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 25 

noiembrie 2014, Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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