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BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative privind 

exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România (Pl 587/2003), 

trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  în fond, cu adresa 

nr. Pl 587/2003 din 19 decembrie 2011. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor organice. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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R A P O R T   
 

asupra propunerii legislative privind exercitarea profesiunii de 
kinetoterapeut, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului 

Kinetoterapeuţilor din România 
 (Pl 587/2003) 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată 

spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind exercitarea 

profesiunii de kinetoterapeut, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Kinetoterapeuţilor din România, trimisă cu adresa                    

nr. Pl 587/2003 din 19 decembrie 2011. 

 

 Camera Deputaţilor a adoptat propunerea legislativă privind 

exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România, în şedinţa din data 

de 9 noiembrie 2004, iar Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa 

din 7 decembrie 2011.  
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Propunerea legislativă  (Pl 587/2003) urmează procedura legislativă 

anterioară revizuirii Constituţiei, conform prevederilor art. 155  alin. (1) 

din Constituţia României, republicată.  

 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1462 din 

16.10.2003) , cu observaţii şi propuneri; 

- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

( nr.Pl 587/2003 din 24.01.2012); 

- avizul negativ al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 

şi sport (nr.29/300 din 19 iunie 2012); 

- punctul de vedere negativ al Ministerului Sănătăţii. 

 
Propunerea legislativă  are ca obiect  de reglementare exercitarea 

profesiunii de kinetoterapeut, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Kinetoterapeuţilor din România, ca organizaţie profesională şi 

autoritate neguvernamentală în domeniu. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea 

legislativă, în şedinţa din 21 mai 2013. La lucrările comisiei au fost 

prezenţi 17 deputaţi din totalul de 20 membri. 
 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Răzvan Vulcănescu, subsecretar 

de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii.  

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor organice.  
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În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  hotărât, 

cu majoritate de voturi (1 abţinere), să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, respingerea propunerii legislative privind exercitarea 

profesiunii de kinetoterapeut, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Kinetoterapeuţilor din România, din următoarele considerente: 

• profesia de kinetoterapeut nu este armonizată la nivel 

comunitar, aşa cum sunt profesiile sectoriale (medic, medic dentist, 

farmacist, asistent medical generalist, moaşă, medic veterinar, arhitect şi 

avocat). Această profesie este reglementată în statele membre ale Uniunii 

Europene sau Spaţiului Economic European, potrivit legislaţiei proprii, fiind 

recunoscută între acestea în baza sistemului general de recunoaştere a 

calificărilor profesionale; 

• prevederile din cuprinsul propunerii legislative încalcă 

norme comunitare, anume Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi 

Directiva 2005/36/CE, care stabilesc perioade de adaptare sau teste de 

aptitudine în cazul diferenţelor de formare; 

• în prezent, la nivelul ţării noastre există denumiri diferite, 

aceea de kinetoterapeut şi denumirea de fiziokinetoterapeut cu durate de 

studii, programe de studii şi salarizări diferite, dar care prestează acelaşi 

serviciu medical. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
 
 

Marinescu Gheorghe - Şef birou 
                                                                                                                                 Întocmit,  

                                                                                                                               Spînu Livia - Consilier 


	          

		2013-05-24T10:50:12+0300
	Cristina E. Bologan




