
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 17 februarie 2010 

Nr. 27/48 
 
 

 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de 

kinetoterapeut, constituirea, organizarea şi funcţionarea Ordinului 

Kinetoterapeuţilor din România 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, 

pentru dezbatere şi avizare, prin adresa nr. PLx 16 din 3 februarie 2010, 

cu proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de kinetoterapeut, 

constituirea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din 

România. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au 

examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 16 februarie 

2010.. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea proiectului de lege cu 

amendamente, redate în Anexa la prezentul aviz. 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Victor Paul DOBRE    Adrian SOLOMON 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Lidia Ana VLĂDESCU 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
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Nr.c
rt. 

Text  iniţial Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare  

1.   
Art.2. - (1) În sensul prezentei legi, prin 
titlu oficial de calificare în profesia de 
kinetoterapeut se înţelege: 
a) diplomă de licenţă în kinetoterapie sau în 
educaţie fizică şi sport cu specializare în 
kinetoterapeutică, eliberată de o instituţie  
de învăţământ superior, acreditată în 
România,  sau diplomă de masterat în 
domeniu; 
……………………...............………………………………
… 

 
Se propune reformularea textului lit.a) a 

alin.(1) al art.1 după cum urmează: 
 
„a) diplomă de licenţă în kinetoterapie sau în 
educaţie fizică şi sport cu specializare în 
kinetoterapie, eliberată de o instituţie de 
învăţământ superior, acreditată în România, 
sau diplomă de masterat în kinetoterapie.” 

 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială  

 
Se impune utilizarea corectă a 
terminologiei, întrucât nu există 
specializarea kinetoterapeutică. 
 
Conform Legii învăţământului, 
angajarea pe un post se face  
conform specializării scrise pe 
diploma de licenţă. Masteratul şi 
alte cursuri post universitare vin în 
completarea competenţelor pentru 
desăvârşirea pregătirii 
profesionale, de bază, absolvite 
prin diploma de licenţă. O altă 
pregătire post universitară, nu 
poate da competenţe suplimentare 
în afara specializării de bază. 
 

2.  
Art.24, alin.(3) 
 
(3) Kinetoterapeuţii care au împlinit vârsta 
de pensionare nu mai pot face parte din 
conducerea colegiului judeţean sau naţional 
al Ordinului. 
 
 

 
Se propune eliminarea textului. 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială  

 
Nu corespunde cu statutul FRAK 
(Federaţia Română a Asociaţiilor 
de Kinetoterapie). Un profesionist 
în domeniu, după ani de activitate, 
este înlăturat atunci când este mai 
multă nevoie de maturitate 
profesională. 

 
3.     
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Text  iniţial Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare  

 
 
 
Art.26. - Prin hotărâre a Guvernului se 
poate stabili o durată zilnică a timpului de 
muncă mai mică de 8 ore.  

 

Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
 
“Art.26. - Durata zilnică a timpului de muncă 
este de 7 ore.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială  
 

Nu este nevoie de hotărâre a 
Guvernului când materia se poate 
reglementa prin lege. Timpul de 
lucru, atât pentru medici cât şi 
pentru kinetoterapeuţi, este prevăzut 
la 7 ore pe zi. 
 

4.   
 
 
 
Art.41. - Mandatul consiliului judeţean, al 
cenzorului şi al comisiei de disciplină  
încetează în termen de doi ani de la 
adunarea generală de constituire. 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
 
„Art.41. - Mandatul consiliului judeţean, al 
cenzorului şi al comisiei de disciplină 
încetează în termen de patru ani de la 
adunarea generală de constituire.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială  
 

 
Pentru performanţă în mandat se 
impune un mandat de patru ani şi nu 
de doi ani, mai ales la început de 
activitate. 

5.  
Prezenta  lege  transpune dispoziţiile 
Regulamentului (CEE) nr.1408/71 al  
Consiliului din 14 iunie 1971 privind 
aplicarea regimurilor de securitate socială în 
raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile 
acestora care se deplasează în cadrul 
Comunităţii (71/1408/CEE), cu 
Regulamentul (CEE) nr.574/72 al Consiliului 
din 21 martie 1972 de stabilire a normelor 
de aplicare a Regulamentului (CEE) 
nr.1408/71 privind aplicarea regimurilor de 
securitate socială în raport cu salariaţii şi cu 
membrii familiilor acestora care se 

 
Se propune eliminarea textului. 

 
Propunerea legislativă nu 
constituie o transpunere a unui 
document juridic şi nici nu are 
drept scop facilitarea punerii în 
aplicare a unui regulament 
comunitar, situaţie în care 
examinarea dispoziţiilor acesteia 
se face numai din perspectiva 
compatibilităţii cu acquis-ul 
comunitar.  
În acest sens, Consiliul Legislativ 
precizează că propunerea 
legislativă nu conţine reglementări 
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Text  iniţial Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare  

deplasează în interiorul Comunităţii, cu 
Regulamentul (CEE) nr.1612/68 al 
Consiliului din 15 octombrie 1968 privind 
libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul 
Comunităţii, astfel cum a fost modificat prin 
Directiva 2004/38/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 
privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere 
pe teritoriul statelor membre pentru 
cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor 
acestora, de modificare a Regulamentului 
(CEE) nr.1612/68 şi de abrogare a 
Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE şi 
93/96/CEE,  precum  şi  cu Directiva 
2005/36/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 7 septembrie 2005 privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale. 
 

care să intre în contradicţie cu 
acquis-ul comunitar. 
 
Numai directivele europene se 
transpun, nu şi regulamentele 
comunitare. 
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