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Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din perioada 16 - 18 februarie 2010 
   

 
 
   Marţi, 16 februarie  2010 
           În  proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de 

kinetoterapeut, constituirea, organizarea şi funcţionarea Ordinului 

Kinetoterapeuţilor din România (PL.x 16/2010). 

 
   Miercuri, 17 februarie  2010 

În  proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Documentare – Evaluarea Foii de parcurs privind egalitatea între femei şi bărbaţi 

în Uniunea Europeană 2006 – 2010.  

 
Joi, 18 februarie  2010 

În  proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Documentare – Experienţe europene în domeniul bugetării de gen. 
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   Marţi, 16 februarie  2010 
   Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora. 

Doamna preşedintă  Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările Comisiei 

şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura de convocare a şedinţei a fost 

îndeplinită. 

La lucrările şedinţei au participat, ca invitaţi: 

- din partea Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport (U.N.E.F.S.) – 

Facultatea de kinetoterapie, doamna Antoaneta Creţu – decan; 

- din partea Asociaţiei Profesionale de Kinetoterapie, doamna Elena Căciulan – 

preşedinte şi doamna Nicoleta Daniela Stanca – secretar; 

Ministerul Sănătăţii, deşi invitat, nu s-a prezentat la dezbateri. 

La primul punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege privind exercitarea profesiei de kinetoterapeut, constituirea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România (PL.x 16/2010), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare exercitarea profesiunii de 

kinetoterapeut, precum şi constituirea, organizarea şi funcţionarea Ordinului 

Kinetoterapeuţilor din România, organizaţie profesională în domeniu. 

Doamna Antoaneta Creţu, decan al Facultăţii de kinetoterapie al U.N.E.F.S., a 

arătat că profesia de kinetoterapeut se ocupă cu prevenirea, tratarea şi recuperarea 

pacienţilor cu ajutorul exerciţiului fizic, fiind nevoie de un Ordin al kinetoterapeuţilor 

care să reglementeze activitatea, codul de etică, precum şi pregătirea profesională a 

acestora. De asemenea, doamna Antoaneta Creţu a arătat că absolvenţii facultăţilor 

de kinetoterapie din România sunt foarte apreciaţi şi recunoscuţi în plan naţional şi 

internaţional.  

Doamna Elena Căciulan, preşedinta Asociaţiei Profesionale de Kinetoterapie, a 

precizat că profesia de Kinetoterapeut este încadrată în sistemul sanitar de sănătate, 

acest tip de terapie fiind unul ieftin în termeni de costuri, dar foarte eficient la nivel de 

rezultate, conduita terapeutică fiind stabilită în colaborare cu medicul. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a întrebat dacă prevederile incluse în 

proiectul de lege se înscriu în cele ale legii salarizării unitare şi care este ponderea de 

gen în cadrul profesiei. Doamna Antoaneta Creţu a arătat că proiectul de Lege 

respectă prevederile legii salarizării unitare, ponderea de gen în cadrul profesiei fiind 

aproximativ  egală între femei şi bărbaţi. 
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 Domnul vicepreşedinte  Gheorghe Firczak a întrebat dacă nu ar fi mai potrivită, 

din punct de vedere lingvistic, denumirea de „Colegiu” în locul celei de „Ordin”. 

Doamna Antoaneta Creţu a arătat că, la nivel mondial şi în special în cadrul şcolii 

franceze de kinetoterapie, denumirea agreată şi utilizată este cea de Ordin 

profesional. 

Doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu a opinat că funcţionarea unui astfel 

de Ordin ar fi benefică pentru profesia de kinetoterapeut, acest tip de terapie 

practicându-se în unităţi medicale şi de recuperare. 

Membrii Comisiei au formulat amendamente la art.1 alin.(1) lit.a), art.2 alin. (1), art. 

23 alin. (3), art.26, art.41. Supuse la vot, amendamentele au fost admise, cu 

unanimitate de voturi.  

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot proiectul de Lege, cu 

amendamente. Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente. 

În continuarea şedinţei, doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus 

atenţiei celor prezenţi vizita oficială a Comisiei în Slovacia şi a solicitat membrilor 

Comisiei nominalizarea componenţei delegaţiei. 

De asemenea, doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus atenţiei 

membrilor Comisiei posibilitatea marcării printr-un eveniment a zilei de 8 martie – Ziua 

internaţională a femeii, solicitând propuneri în acest sens. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările Comisiei. 

 

   Miercuri, 17 februarie  2010 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la evaluarea Foii de parcurs privind 

       egalitatea între femei şi bărbaţi în Uniunea Europeană 2006 – 2010. 

 
Joi, 18 februarie  2010 

Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la experienţele europene în domeniul 

bugetării de gen. 

 

În perioada 16-18  februarie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora – presedintă, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache–

vicepreşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak–vicepreşedinte, doamna deputat 

Pető Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Maria Stavrositu – secretar, doamna 
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deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–

Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat 

Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul deputat 

Mugurel Surupăceanu, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

 

 

 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                
 
                  

                  SECRETAR   
 

                                                          Pető Csilla-Maria 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Intocmit:  
                                                                                                                                                                     Lucia- Cornelia LEPǍDATU, 
                                                                                                                                                                     Consilier parlamentar 
  
                            Cristina CONSTANTIN, 
                                                                                                                                                                     Expert parlamentar 
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