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Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                                                                                       Nr. 28/411/21 octombrie 2004

R A P O R T    D E    Î N L O C U I R E
asupra propunerii legislative privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România

1. Cu adresa nr.587 din 20 octombrie 2003,  Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată cu dezbaterea şi
avizarea în fond, în procedură obişnuită, a  propunerii legislative privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România ( PL nr.587/2003) .

La întocmirea prezentului raport de înlocuire, comisia a avut în vedere punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii
nr.OB 6281/9.12.2003.

Propunerea legislativă este determinată de apariţia unor profesiuni noi în domeniul sanitar, precum kinetoterapeuţii
care sunt implicaţi în actul medical prin proceduri specifice de tratament curativ şi reabilitare. Prezenta propunere legislativă
cuprinde reglementări privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România şi atribuţiile kinetoterapeuţilor. De asemenea, propunerea legislativă conţine prevederi
privind abaterile deontologice şi disciplinare ale acestora. Propunerea legislativă se înscrie pe linia delimitării standardelor
ocupaţionale  ale diferitelor profesiuni în conformitate cu reglementări similare existente în Uniunea Europeană.



Faţă de cele prezentate mai sus, comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare propunerea
legislativă cu amendamentele care fac obiectul raportului de înlocuire.

2. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din  categoria legilor organice.
3. La lucrările comisiei din ziua de 20.10.2004 , din totalul de 16 membri, au fost prezenţi 15 deputaţi .

Raportul de înlocuire  a fost adoptat în unanimitate.

I. Amendamente admise

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele
amendamente:

Nr.
crt.

Textul iniţial Text propus de Comisie
( autorul amendamentului )

Motivarea
propunerii

amendamentelor
0. 1. 2. 3.
1. Titlul legii

“ Lege privind exercitarea profesiunii
de kinetoterapeut înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România”

Nemodificat.

2. Capitolul I – titlu
“Exercitarea profesiunii de

kinetoterapeut “

Nemodificat.
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3. Secţiunea 1- titlu
“Dispoziţii generale”

Nemodificat.

4. Art.1

“Art.1. – Exercitarea profesiunii de
kinetoterapeut  este un drept al oricărei
persoane fizice, cetăţean român, posesor
a licenţei de kinetoterapeut , eliberată  de
o instituţie de învăţământ superior din
România, ori din străinătate, echivalate
potrivit legii. Exercitarea profesiunii de
kinetoterapeut este avizată de Ordinul
Kinetoterapeuţilor din România şi
autorizată de Ministerul Sănătăţii .”

Se propune ca art.1 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.1. – (1)  Profesiunea de
kinetoterapeut se exercită, pe teritoriul
României, în condiţiile prezentei legi, de
către persoanele fizice posesoare ale
unui titlu oficial de calificare de
kinetoterapeut.

(2) Persoanele prevăzute la alin.(1)
pot fi:

a) cetăţeni ai statului român;
b) cetăţeni ai unui stat membru al

Uniunii Europene, ai unui stat
aparţinând Spaţiului Economic
European, ai Elveţiei sau ai altor state
în care diploma eliberată de instituţia
de învăţământ superior este echivalată
în România ;

c) descendenţi de gradul I aflaţi în
întreţinere precum şi persoanele care
convieţuiesc împreună cu un cetăţean al
unuia din statele prevăzute la lit.b) care
desfăşoară legal activităţi salariate sau
nesalariate pe teritoriul României,

Pentru folosirea
terminologiei consacrate şi
pentru o exprimare corectă
şi pentru a asigura accesul la
exerciţiul profesiunii şi a
kinetoterapeuţilor din
Uniunea Europeană , ai unui
stat aparţinând Spaţiului
Economic European sau ai
Elveţiei.
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indiferent de cetăţenia lor;
d) beneficiarii statutului de rezident

pe termen lung acordat conform
normelor europene de către unul din
statele prevăzute la lit.b).

(3) Prin titlu oficial de calificare de
kinetoterapeut se înţelege:

a) diploma de licenţiat în
kinetoterapie eliberată de către o
instituţie de învăţământ superior
acreditată din România;

b) diploma, certificatul sau un alt
titlu de kinetoterapeut, eliberate de
către statele membre ale Uniunii
Europene    , statele aparţinând
Spaţiului Economic European, Elveţia
sau de către alte state în care diploma
eliberată de instituţia de învăţământ
superior este echivalată în România.

(4) Se echivalează, potrivit legii,
titlurile oficiale de calificare în
kinetoterapie obţinute în afara
României, în afara statelor membre ale
Uniunii Europene , în afara statelor
aparţinând Spaţiului Economic
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European , în afara  Elveţiei sau în
afara altor state în care diploma
eliberată de instituţia de învăţământ
superior este echivalată în România. “

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) ,
dl.dep.farm.Ion Burnei (Grupul
Parlamentar al PSD )  şi Ministerul
Sănătăţii .

5. Art.2

“Art.2. – Profesiunea de
kinetoterapeut are ca scop promovarea
sănătăţii şi a stării de bine fizic a
individului şi populaţiei în general,
prevenirea incapacităţilor, limitelor
funcţionale şi disabilităţilor la individul
cu risc de comportament motor alterat
datorită unor factori medicali de stres
socioeconomic sau situaţiile din viaţa de
zi cu zi, furnizează mijloace pentru
recuperarea sistemelor corpului,
esenţiale pentru mişcare, pentru
asigurarea potenţialului maximal
anumitor funcţii, minimalizarea
incapacităţilor, limitărilor funcţionale ,
disabilităţilor.”

Se propune ca art.2 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.2. – Profesiunea de kinetoterapeut
are ca scop promovarea cunoştinţelor
medicale de kinetoterapie pentru
asigurarea stării de bine fizic a
individului şi a populaţiei în general,
prevenirea incapacităţilor, a limitelor
funcţionale şi a dizabilităţilor la individul
cu risc de comportament motor alterat,
datorate unor factori medicali de stres
socio-economic sau  situaţiilor din viaţa
de zi cu zi şi furnizează mijloace pentru
recuperarea sistemelor corpului, esenţiale
pentru mişcare, pentru asigurarea
potenţialului maximal al anumitor funcţii,
minimalizarea incapacităţilor, a limitărilor
funcţionale şi  a dizabilităţilor.”

Pentru o exprimare
corectă.
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Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) ,
dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul
Parlamentar al PRM) , dl.dep.farm.Ion
Burnei (Grupul Parlamentar al PSD )  şi
Ministerul Sănătăţii .

6. Art.3

“Art.3. – (1) În exercitarea
profesiunii, kinetoterapeutul trebuie să
dovedească devotament, corectitudine,
disponibilitate şi respect faţă de fiinţa
umană.

(2) Kinetoterapeutul nu este
funcţionar public în timpul exercitării
profesiei de kinetoterapeut prin natura
umanitară şi liberală a acestuia.”

Se propune ca art.3 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.3. – (1) Nemodificat.

(2) Kinetoterapeutul nu este funcţionar
public, în timpul exercitării profesiunii de
kinetoterapeut, prin natura umanitară şi
liberală a acesteia.”

Autor: doamna dep.Constanţa Popa
(Grupul Parlamentar al PRM) .

Pentru o exprimare
corectă.
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7. Art.4

“Art.4. – (1) Kinetoterapeutul este
specialistul cu studii superioare, licenţiat
al unei facultăţi de specialitate care
acordă asistenţă kinetică profilactică,
terapeutică şi de recuperare medicală. El
face parte integrantă din personalul
cu studii superioare specializat în
asigurarea stării de sănătate a populaţiei.
Kinetoterapeutul lucrează individual sau
în echipă, în primul rând în colaborare
cu medicii specialişti, cu psihologi, cu
asistenţi sociali, ortofonişti, ortezişti .

(2) Profesia de kinetoterapeut este
inclusă în Clasificarea Ocupaţiilor din
România la grupa de bază 2229 “Medici
şi asimilaţi, neclasificaţi în grupele de
bază anterioare” – ocupaţia –
kinetoterapeut .”

___

Se propune ca art.4 să se reformuleze
după cum  urmează:

“Art.4. – (1) Kinetoterapeutul este
absolventul licenţiat al unei instituţii de
învăţământ superior de profil ,
acreditată, potrivit legii, fiind specializat
în acordarea asistenţei kinetice,
profilactice şi de recuperare motorie.

(2) Kinetoterapeutul îşi desfăşoară
activitatea individual sau în cadrul
echipei de recuperare medicală ,
urmând prescripţiile medicului
terapeut.

(3) Independenţa profesională a
kinetoterapeutului constă în asumarea
responsabilităţii în acordarea, în limita
competenţelor însuşite prin formare, a
asistenţei kinetice profilactice şi de

Pentru o exprimare
corectă şi completă a
caracteristicilor profesiunii
de kinetoterapeut.
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recuperare motorie.Kinetoterapeutul,
absolvent al unei instituţii de
învăţământ universitar acreditată ,
absolvite în asigurarea stării de
sănătate a populaţiei, are competenţe
corespunzătoare curiculei. “

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) ,
dl.dep.Petre Naidin (Fără apartenenţă la
un grup parlamentar ) , dl.dep.dr.Ludovic
Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM)  şi
Ministerul Sănătăţii .

8. Art.5

“Art.5. -  Profesia de kinetoterapeut
poate fi exercitată de către cel care
îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este cetăţean român, cu
domiciliul în România;

Se propune ca art.5 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.5. -  Profesiunea de
kinetoterapeut poate fi exercitată, pe
teritoriul României, de către persoanele
prevăzute la art.1, care îndeplinesc
următoarele condiţii:

a) deţin un titlu oficial de calificare
de kinetoterapeut sau licenţiat în
educaţie fizică şi sport cu practică în
domeniul culturii fizice medicale ;

Pentru a asigura accesul la
practica profesiunii şi pentru
cetăţenii statelor membre ale
Uniunii Europene conform
principiilor de liberă
circulaţie a persoanelor.
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b) este licenţiat al unei instituţii de
învăţământ superior de specialitate, în
condiţiile legii;

c) este apt din punct de vedere
medical pentru exercitarea profesiunii;

d) nu se găseşte în vreuna din
cauzele de nedemnitate prevăzute de
prezenta lege.”

b) nu se găsesc în vreunul dintre
cazurile de nedemnitate sau
incompatibilitate prevăzute de prezenta
lege ;

c) sunt membri ai Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România ;

d) sunt apţi din punct de vedere
medical pentru exercitarea profesiunii
de kinetoterapeut.”

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) ,
dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul
Parlamentar al PRM) şi Ministerul
Sănătăţii .

9. Secţiunea a 2-a- titlu
“Nedemnităţi şi incompatibilităţi”

Nemodificat.

10. Art.6

“Art.6. – Este nedemn de a exercita
profesiunea de kinetoterapeut :

a) kinetoterapeutul care a fost
condamnat definitiv chiar dacă a fost
reabilitat pentru săvârşirea cu intenţie a
unei infracţiuni contra umanităţii sau

Se propune ca art.6 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.6. – Este nedemn de a exercita
profesiunea de kinetoterapeut :

a) kinetoterapeutul care a fost
condamnat definitiv pentru săvârşirea cu
intenţie  a unei infracţiuni contra
umanităţii sau vieţii, în împrejurări legate

Reabilitarea face să
înceteze decăderile,
interdicţiile, precum şi
incapacităţile care rezultă
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vieţii, în împrejurări legate de
exercitarea profesiei;

b) kinetoterapeutul căruia i s-a
aplicat pedeapsa interdicţiei de a
exercita profesiunea, pe durata stabilită
prin hotărâre judecătorească sau
disciplină.”

de exercitarea profesiunii şi pentru care
nu a intervenit reabilitarea  ;

b) kinetoterapeutul căruia i s-a aplicat
pedeapsa interdicţiei de a exercita
profesiunea, pe durata stabilită prin
hotărâre judecătorească sau disciplinară.”

Autori: doamna dep.Iulia Pataki
(Grupul Parlamentar al UDMR)  şi
Ministerul Sănătăţii .

din condamnare.

Pentru folosirea
terminologiei consacrate.

11. Art.7

“Art.7. – Exercitarea profesiunii de
kinetoterapeut este incompatibilă cu :

a) orice profesie sau ocupaţie de
natură a aduce atingere demnităţii
profesionale de kinetoterapeut sau
bunelor moravuri;

b) starea de sănătate
necorespunzătoare cu profesiunea
atestată prin certificat medical conform
legii;

Se propune ca art.7 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.7. – Exercitarea profesiunii de
kinetoterapeut este incompatibilă cu :

a) profesiunile reglementate din
sectorul sanitar precum şi oricare
profesiune sau ocupaţie de natură a aduce
atingere demnităţii profesionale de
kinetoterapeut sau bunelor moravuri,
conform Codului de deontologie a
profesiunii de kinetoterapeut ;

b) starea de sănătate
necorespunzătoare cu profesiunea atestată
prin certificat medical , potrivit legii;

Pentru folosirea conformă
a terminologiei.

Pentru o exprimare
corectă.
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c) folosirea cu bună ştiinţă a
cunoştinţelor medicale în defavoarea
sănătăţii bolnavului sau scop criminal.”

c) folosirea cu bună ştiinţă a
cunoştinţelor profesionale în defavoarea
sănătăţii bolnavului sau în scop criminal.”

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM),
dl.dep.dr.Liviu Dragoş (Grupul
Parlamentar al PNL) , dl.dep.dr.Constantin
Florentin Moraru (Fără apartenenţă la un
grup parlamentar ) şi Ministerul Sănătăţii .

Idem.

12. Secţiunea a 3-a - titlu

“Autorizarea de liberă practică a
profesiei de kinetoterapeut “

Se propune ca titlul Secţiunii a 3-a să
se reformuleze după cum urmează:

“Autorizarea de liberă practică a
profesiunii de kinetoterapeut “

Pentru folosirea
terminologiei consacrate.

13. Art.8

“Art.8. – (1) Exercitarea profesiunii
de kinetoterapeut se face pe baza
autorizaţiei de liberă practică, care se
acordă de Ministerul Sănătăţii .

(2) Autorizaţia de liberă practică a
profesiunii de kinetoterapeut se acordă
pe baza următoarelor acte:

a) diploma eliberată de o instituţie de
învăţământ superior de specialitate

Se propune ca art.8 să se reformuleze
după cum urmează:

“ Art.8. – (1) Nemodificat.

(2) Autorizaţia de liberă practică a
profesiunii de kinetoterapeut se acordă pe
baza următoarelor acte:

a) diploma eliberată de o instituţie de
învăţământ superior de profil acreditată,

Pentru o exprimare
corectă şi completă.
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acreditată;
b) avizul Ordinului

Kinetoterapeuţilor din România;
c)  certificatul de  cazier judiciar;
d) certificatul de  sănătate.”

potrivit legii ;
b) Nemodificat.

c) Nemodificat.
d) Nemodificat.

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) ,
dl.dep.farm.Ion Burnei (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi Ministerul
Sănătăţii .

14. Art.9

“Art.9. – Kinetoterapeuţii care au
dreptul la pensie pentru munca depusă şi
limită de vârstă, potrivit legii, pot fi
menţinuţi în activitatea profesională, la
cerere, cu trei ani, atât femeile, cât şi
bărbaţii, prin prelungiri anuale.”

Se propune ca art.9 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.9. – Kinetoterapeuţii care au
îndeplinit vârsta standard de
pensionare pot continua activitatea,  la
cerere, pe o perioadă de cinci ani, numai
cu acordul angajatorului şi cu
autorizaţia de liberă practică acordată,
anual, în condiţiile art.8 alin.(2). ”

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) ,
dl.dep.Petre Naidin (Fără apartenenţă la
un grup parlamentar )  ,doamna dep.Iulia
Pataki (Grupul Parlamentar al UDMR) şi
Ministerul Sănătăţii .

Pentru a rezulta, cu
claritate, condiţiile de
menţinere în activitate după
împlinirea vârstei de
pensionare.
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15. Art.10
“Art.10. – În cazul în care un

kinetoterapeut îşi întrerupe activitatea
profesională pe o perioadă mai mare de
5 ani, Ordinul Kinetoterapeuţilor din
România atestă competenţa profesională
a acestuia în vederea reluării activităţii,
cu respectarea prevederilor art.8 din
prezenta lege.”

Nemodificat.

16. Art.11

“Art.11. – (1) Controlul şi
supravegherea exercitării profesiunii de
kinetoterapeut se realizează de către
Ministerul Sănătăţii şi de către Ordinul
Kinetoterapeuţilor din România .

(2) Ordinul Kinetoterapeuţilor din
România, prin preşedintele consiliului
zonal, respectiv al municipiului
Bucureşti, precum şi al Consiliului
Naţional al Kinetoterapeuţilor din
România este în drept să exercite
acţiunea civilă sau să sesizeze, după caz,
organele judiciare şi autorităţile
competente pentru activitatea şi

Se propune ca art.11 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.11. – (1) Nemodificat.

(2) Ordinul Kinetoterapeuţilor din
România, prin preşedintele consiliului
judeţean, respectiv al municipiului
Bucureşti, precum şi al Consiliului
Naţional al Kinetoterapeuţilor din
România este în drept să exercite acţiunea
civilă sau să sesizeze, după caz, organele
judiciare şi autorităţile competente pentru
urmărirea şi trimiterea în judecată a

Pentru o exprimare
corectă şi completă.
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trimiterea în judecată a persoanelor care
îşi atribuie sau care întrebuinţează fără
drept titlul sau calitatea de
kinetoterapeut , care practică în mod
ilicit recuperarea prin kinetoterapie şi să
se constituie , ca parte vătămată sau
civilă, după caz, potrivit legii.”

persoanelor care îşi atribuie sau care
întrebuinţează fără drept titlul sau calitatea
de kinetoterapeut , care practică în mod
ilicit recuperarea prin kinetoterapie şi să se
constituie , ca parte civilă sau parte
vătămată, după caz, potrivit legii.”

Autori: doamna dep.Iulia Pataki
(Grupul Parlamentar al UDMR) şi
dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul
Parlamentar al PRM) .

17. Capitolul II -titlu
“Înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România “

Nemodificat.

18. Secţiunea 1 - titlu
“Caracteristici generale”

Nemodificat.

19. Art.12

“Art.12. – (1) Ordinul
Kinetoterapeuţilor din România se
înfiinţează ca organizaţie profesională,
nonguvernamentală, cu personalitate
juridică, apolitică şi fără scop
patrimonial , care reprezintă interesele

Se propune ca art.12 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.12. – (1) Ordinul
Kinetoterapeuţilor din România se
înfiinţează ca organizaţie profesională,  cu
personalitate juridică, apolitică şi fără scop
patrimonial , care reprezintă interesele
profesiunii de kinetoterapeut. Ordinul

Pentru o exprimare
corectă şi completă.
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profesiunii de kinetoterapeut. Ordinul
Kinetoterapeuţilor din România
acţionează pentru dezvoltarea acestei
profesiuni şi a prestigiului ei în cadrul
vieţii sociale.

(2) Ordinul Kinetoterapeuţilor din
România are autoritate instituţională şi
îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea
vreunei imixtiuni.

(3) Ordinul Kinetoterapeuţilor din
România cuprinde toţi kinetoterapeuţii
şi profesorii de cultură fizică medicală ,
cetăţeni români, domiciliaţi în România,
autorizaţi să practice profesiunea de
kinetoterapeut sau de cultură fizică
medicală  ; kinetoterapeuţii care la data
intrării în vigoare a prezentei legi, sunt
autorizaţi  şi îşi desfăşoară activitatea în
unităţi ale Ministerului Sănătăţii , ale
altor ministere cu reţea sanitară proprie,
precum şi în sectorul privat, sunt
membri ai Ordinului Kinetoterapeuţilor
din România de la această dată.

Kinetoterapeuţilor din România
acţionează pentru dezvoltarea acestei
profesiuni şi a prestigiului ei în cadrul
vieţii sociale.

(2) Ordinul Kinetoterapeuţilor din
România are autonomie instituţională şi
îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea
vreunei imixtiuni.

(3) Ordinul Kinetoterapeuţilor din
România cuprinde kinetoterapeuţii,
cetăţeni români, domiciliaţi în România,
autorizaţi să practice profesiunea de
kinetoterapeut. Profesorii de cultură fizică
medicală acreditaţi pot solicita
înscrierea în Ordinul
Kinetoterapeuţilor din România.
Kinetoterapeuţii  care, la data intrării în
vigoare a prezentei legi, sunt autorizaţi  şi
îşi desfăşoară activitatea în unităţi
sanitare ale Ministerului Sănătăţii  sau ale
altor ministere cu reţea sanitară proprie,
precum şi în sectorul privat, sunt membri
ai Ordinului Kinetoterapeuţilor din
România de la această dată.

Idem.

Înscrierea în Ordinul
Kinetoterapeuţilor din
România este o opţiune
personală.
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(4) Sediul Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România este în
Bucureşti.”

(4) Sediul Ordinului Kinetoterapeuţilor
din România este în municipiul
Bucureşti.”

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) şi
dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul
Parlamentar al PSD ) .

Pentru o exprimare
completă şi corectă.

20. Secţiunea a 2-a - titlu
“Atribuţiile Ordinului

Kinetoterapeuţilor din România “

Nemodificat.

21. Art.13

“Art.13. – Ordinul Kinetoterapeuţilor
din România are următoarele atribuţii:

a) apără demnitatea şi promovează
drepturile şi interesele membrilor săi în
toate sferele de activitate, apără onoarea,
libertatea şi independenţa profesională a
kinetoterapeutului în exercitarea
profesiunii, asigură respectarea de către
kinetoterapeuţi a obligaţiilor ce le revin
faţă de pacienţi şi de sănătatea publică;

Se propune ca art.13 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.13. – (1) Ordinul
Kinetoterapeuţilor din România are
următoarele atribuţii:

a)Nemodificat.
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b) asigură aplicarea legilor şi a
regulamentelor care organizează şi
reglementează exerciţiul profesiunii;

c) elaborează, adoptă şi
supraveghează respectarea Codului de
deontologie medicală;

d) avizează eliberarea autorizaţiei de
liberă practică medicală;

e) susţine activitatea şi dezvoltarea
cercetării ştiinţifice specifice şi
organizează manifestări ştiinţifice;

f) reprezintă pe membrii săi în
relaţiile cu asociaţiile ştiinţifice şi cu
sindicatele ;

g) colaborează cu Ministerul
Sănătăţii la formarea, specializarea şi
perfecţionarea pregătirii profesionale ale
kinetoterapeuţilor;

b)Nemodificat.

c) elaborează  , adoptă şi supraveghează
respectarea Codului de deontologie a
profesiunii de kinetoterapeut ;

d)avizează eliberarea autorizaţiei de
liberă practică a profesiunii de
kinetoterapeut ;

e)Nemodificat.

f)Nemodificat.

g)colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi
Ministerul Educaţiei şi Cercetării  la
formarea  şi perfecţionarea pregătirii
profesionale a kinetoterapeuţilor;

Pentru o exprimare
uniformă .

Pentru o exprimare
corectă.

Idem.
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h) elaborează, în colaborare cu
Ministerul Sănătăţii , metodologia de
acordare a gradului profesional şi
tematica de concurs;

i) acţionează, alături de instituţiile
sanitare centrale, teritoriale ca, în
unităţile medicale publice şi particulare
( cabinete , policlinici, spitale etc.) să fie
asigurată calitatea actului
kinetoterapeutic;

j) organizează judecarea cazurilor de
abateri de la normele de etică
profesională şi de deontologie medicală,
în calitate de organ de jurisdicţie
profesională;

k) sprijină instituţiile şi acţiunile de
prevedere şi asistenţă socială şi medicală
pentru kinetoterapeuţi şi familiile lor;

l) promovează relaţiile pe plan
extern cu organizaţii şi formaţiuni
similare;

h)colaborează cu Ministerul Sănătăţii
şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării  , la
elaborarea metodologiei de acordare a
gradului profesional şi tematicii de
concurs;

i)acţionează, alături de instituţiile
sanitare centrale şi teritoriale ca, în
unităţile sanitare publice şi private ,
precum cabinete medicale, policlinici,
spitale şi altele, să fie asigurată calitatea
actului kinetoterapeutic;

j)organizează judecarea cazurilor de
abateri de la normele de etică profesională
şi de deontologie a profesiunii de
kinetoterapeut în calitate de organ de
jurisdicţie profesională;

k)sprijină instituţiile şi acţiunile de
prevenire şi asistenţă socială şi medicală
pentru kinetoterapeuţi şi familiile lor ;

l)Nemodificat.

Elaborarea metodologiei
este o atribuţie a
Ministerului Sănătăţii .

Pentru o exprimare
corectă şi completă.

Idem.
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m) în cadrul Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România
funcţionează comisii de specialitate;

n) în cadrul Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România
funcţionează o comisie care reprezintă
kinetoterapeuţii şi profesorii de
cultură fizică medicală care lucrează
în sistemul de asigurări de sănătate;

o) avizează autorizarea de instalare a
cabinetelor specifice particulare şi se
pronunţă în legătură cu demersurile
întreprinse în vederea interzicerii
instalării şi funcţionării acestora, ţinând
seama de exercitarea activităţii de
recuperare prin kinetoterapie în
concordanţă cu competenţa profesională
a kinetoterapeutului, de dotarea tehnică,
precum şi de respectarea normelor de
igienă;

p) avizează licenţele de înlocuire
temporară sau definitivă;

m) Se elimină.

n) Se elimină.

m)avizează autorizarea de instalare a
cabinetelor specifice private şi se
pronunţă în legătură cu demersurile
întreprinse în vederea interzicerii instalării
şi funcţionării acestora, ţinând seama de
exercitarea activităţii de recuperare prin
kinetoterapie în concordanţă cu
competenţa profesională a
kinetoterapeutului, de dotarea tehnică,
precum şi de respectarea normelor de
igienă;

Lit.p) devine lit.n).

Nu reprezintă atribuţii.

Idem

Prin renumerotare şi
pentru o exprimare corectă
şi completă.

Prin renumerotare.
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q) elaborează statutul
kinetoterapeutului şi fişa postului
specifică.”

__

___

o) elaborează statutul
kinetoterapeutului.

(2) În cadrul Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România
funcţionează comisii instituite pe
domenii de activitate al căror număr,
regulament de funcţionare şi
competenţe sunt stabilite de către
acesta.

(3) În cadrul Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România
funcţionează o comisie care reprezintă
kinetoterapeuţii şi profesorii de cultură
fizică medicală care lucrează în sistemul
de asigurări de sănătate.”

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) ,
dl.dep.farm.Ion Burnei (Grupul
Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Ludovic
Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM)  şi
Ministerul Sănătăţii .

Elaborarea fişei postului
este atribuţia angajatorului.

Prin preluarea textelor de
la lit.m) şi n).
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22. Secţiunea a 3-a -titlu
“Membrii Ordinului

Kinetoterapeuţilor din România “

Nemodificat.

23. Art.14

“Art.14. – (1) Membrii Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România sunt
înscrişi într-un registru care se publică
periodic.

(2) Kinetoterapeuţii ajunşi la vârsta
pensionării rămân înscrişi, la cerere, în
Ordinul Kinetoterapeuţilor din România.

(3) Kinetoterapeuţii pensionari la data
intrării în vigoare a prezentei legi se pot
înscrie în Ordinul Kinetoterapeuţilor din
România .”

Se propune ca art.12 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.14. – (1) Membrii Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România sunt
înscrişi în Registrul unic al
kinetoterapeuţilor din România care se
publică periodic.

(2) Kinetoterapeuţii ajunşi la vârsta
pensionării rămân înscrişi, la cerere, în
Ordinul Kinetoterapeuţilor din România.

(3) Kinetoterapeuţii pensionari la data
intrării în vigoare a prezentei legi se pot
înscrie în Ordinul Kinetoterapeuţilor din
România .”

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM)  , doamna
dep.Constanţa Popa (Grupul Parlamentar
al PRM) şi Ministerul Sănătăţii .
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24. Art.15
“Art.15. - Veniturile Ordinului

Kinetoterapeuţilor din România se
constituie din:

a) taxa de înscriere, cotizaţiile lunare
ale membrilor, alte fonduri rezultate din
manifestări culturale şi ştiinţifice;

b) donaţii şi sponsorizări din partea
unor persoane fizice sau juridice,
drepturi editoriale, în condiţiile legii;

c) alte surse.”

Nemodificat.

25. Art.16

“Art.16. – Fondurile băneşti pot fi
utilizate pentru cheltuieli de
administraţie ( salarizare personal,
procurare de fonduri fixe, material
gospodăresc, finanţarea cheltuielilor
organizatorice, perfecţionarea pregătirii
profesionale, întrajutorarea
kinetoterapeuţilor cu venituri mici,
crearea de instituţii în scop ştiinţific şi
altele care se stabilesc de Ordinul
Kinetoterapeuţilor din România .”

Se propune ca art.16 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.16. – Fondurile băneşti pot fi
utilizate pentru cheltuieli de administrare
precum salarizarea personalului,
procurarea de fonduri fixe, material
gospodăresc, pentru finanţarea
cheltuielilor organizatorice, perfecţionarea
pregătirii profesionale, întrajutorarea
kinetoterapeuţilor cu venituri mici, crearea
de instituţii în scop ştiinţific şi altele care
se stabilesc de Ordinul Kinetoterapeuţilor
din România .”

Pentru o exprimare
corectă.
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Autori: doamna dep.Iulia Pataki
(Grupul Parlamentar al UDMR) şi
dl.dep.Petre Naidin (Fără apartenenţă la
un grup parlamentar )  .

26. Art.17

“Art.17. – Membrii Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România sunt
obligaţi:

a) să respecte regulamentele în
vigoare referitoare la exercitarea
profesiunii de kinetoterapeut ;

b) să respecte şi să aplice, în orice
împrejurare, normele de etică
profesională şi deontologie medicală;

c) să acorde, cu promptitudine,
îngrijirile medicale specifice;

d) să respecte statutul Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România .”

Se propune ca art.17 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.17. – Membrii Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România sunt
obligaţi:

a) Nemodificat.

b) să respecte şi să aplice, în orice
împrejurare, normele de etică profesională
şi deontologie profesională;

c) să acorde, cu promptitudine,
îngrijirile de sănătate  specifice;

d) Nemodificat.

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) , doamna
dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al
Minorităţilor Naţionale) şi Ministerul
Sănătăţii .

Pentru folosirea unitară a
terminologiei.
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27. Secţiunea a 4-a - titlu
“Organizare şi funcţionare”

Nemodificat.

28. Art.18

“Art.18. – Ordinul Kinetoterapeuţilor
din România este organizat la nivel
naţional şi zonal, inclusiv al
municipiului Bucureşti.”

Se propune ca art.18 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.18. – Ordinul Kinetoterapeuţilor
din România este organizat la nivel
naţional şi judeţean, respectiv al
municipiului Bucureşti.”

Autor: doamna dep.Constanţa Popa
(Grupul Parlamentar al PRM) .

Pentru o exprimare
corectă.

29. Art.19

“Art.19. – Forurile de conducere ale
Ordinului Kinetoterapeuţilor din
România , la nivel zonal sau al
municipiului Bucureşti sunt:

a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Zonal , respectiv,  al

municipiului Bucureşti;
c) Biroul operativ al consiliului.”

Se propune ca art.19 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.19. – Forurile de conducere ale
Ordinului Kinetoterapeuţilor din România,
la nivel judeţean sau al municipiului
Bucureşti sunt:

a) adunarea generală;
b) consiliul judeţean , respectiv  al

municipiului Bucureşti;
c) biroul operativ al consiliului.”

Pentru o înscriere corectă
a denumirii acestor
organisme de conducere.
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30. Art.20

“Art.20. – (1) Consiliul zonal are un
număr de 5 – 7 membri.

(2) Consiliul constituit la nivelul
municipiului Bucureşti  - 11 membri.”

Se propune ca art.20 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.20. – (1) Consiliul judeţean  este
format din  5 – 7 membri, aleşi de
adunarea generală.

(2) Consiliul constituit la nivelul
municipiului Bucureşti este format din 11
membri , aleşi de adunarea generală.”

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,
(Grupul Parlamentar al PRM)  şi
dl.dep.Petre Naidin (Fără apartenenţă la
un grup parlamentar )  .

Pentru o exprimare
corectă şi completă.

31. Art.21

“Art.21. – (1) Consiliul zonal ,
respectiv, al municipiului Bucureşti va
alege dintre membrii săi un birou format
din preşedinte, trei vicepreşedinţi şi un
secretar. De asemenea , se aleg 1 – 3
membri supleanţi.

(2) Funcţiile de preşedinte,
vicepreşedinte şi secretar sunt
incompatibile cu:

a) Funcţia corespunzătoare
dintr-un sindicat profesional;

Se propune ca art.21 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.21. – (1) Consiliul judeţean ,
respectiv al municipiului Bucureşti va
alege dintre membrii săi un birou operativ
format din preşedinte, trei vicepreşedinţi,
un secretar şi din 1 – 3 membri supleanţi.

(2) Funcţiile de preşedinte,
vicepreşedinte şi secretar sunt
incompatibile cu:

a) funcţia corespunzătoare dintr-un
sindicat profesional;

Pentru o exprimare
corectă şi completă.

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.
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b) Funcţia de director sau director
adjunct al unei unităţi sanitare;

c) Funcţii de conducere în
structura Ministerului Sănătăţii .”

b) funcţia de director sau director
adjunct al unei unităţi sanitare;

c) funcţii de conducere în structura
Ministerului Sănătăţii .”

Autori: doamna dep.Iulia Pataki
(Grupul Parlamentar al UDMR) şi doamna
dep.Constanţa Popa (Grupul Parlamentar
al PRM) .

32. Art.22

“Art.22. – (1) Membrii Consiliului
Zonal,  respectiv ai municipiului
Bucureşti, titulari şi supleanţi, se aleg pe
o perioadă de 4 ani.

(2) Alegerea membrilor se va face
prin vot secret, cu majoritate simplă,
prin participarea a minim două treimi
din numărul total al kinetoterapeuţilor
înscrişi. Dacă nu se va realiza proporţia
de două treimi din numărul total al
kinetoterapeuţilor la conferinţa pentru
alegerea consiliului zonal sau a
municipiului Bucureşti, se va organiza
după două săptămâni, o altă conferinţă

Se propune ca art.22 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.22. – (1) Membrii titulari şi
supleanţi ai consiliului judeţean,
respectiv ai municipiului Bucureşti se aleg
pe o perioadă de 4 ani.

(2) Alegerea membrilor se va face prin
vot secret, cu majoritate simplă, prin
participarea a minim două treimi din
numărul total al kinetoterapeuţilor înscrişi.
Dacă nu se realizează proporţia de două
treimi din numărul total al
kinetoterapeuţilor la conferinţa pentru
alegerea consiliului judeţean sau a
municipiului Bucureşti, după două
săptămâni se organizează o altă

Pentru înscrierea corectă a
denumirii acestor organisme
de conducere.

Pentru o exprimare
corectă.
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de alegeri, indiferent de numărul
participanţilor.

(3) Membrii primului consiliu zonal ,
respectiv al municipiului Bucureşti,
titulari şi supleanţi, se aleg pe o durată
de doi ani.”

conferinţă de alegeri, indiferent de
numărul participanţilor.

(3) Membrii titulari şi supleanţi ai
primului consiliu judeţean, respectiv ai
municipiului Bucureşti, se aleg pe o
perioadă de doi ani.”

Autori: dl.dep.dr.Liviu Dragoş (Grupul
Parlamentar al PNL) , dl.dep.dr.Ion
Luchian (Grupul Parlamentar al PNL) şi
dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru
(Fără apartenenţă la un grup parlamentar ).

Pentru o exprimare
corectă.

33. Art.23

“Art.23. – (1)  Consiliul zonal,
respectiv, al municipiului Bucureşti se
va organiza după două săptămâni, o altă
conferinţă de alegeri, indiferent de
numărul participanţilor.

(2) Consiliul zonal, respectiv al
municipiului Bucureşti se întruneşte la
convocarea preşedintelui , în şedinţe
ordinare, la interval de 3 luni. În mod
excepţional, la solicitarea a două treimi

Se propune ca art.23 să se reformuleze
după cum urmează:

(1) Să se elimine.

“Art.23. - (1) Consiliul judeţean,
respectiv al municipiului Bucureşti se
întruneşte la convocarea preşedintelui , în
şedinţe ordinare, la interval de 3 luni. În
mod excepţional, la solicitarea a două

Textul se regăseşte la
art.22 alin.(2).

Prin renumerotare şi
pentru o exprimare corectă.
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din numărul membrilor săi, consiliul
zonal, respectiv al municipiului
Bucureşti poate fi convocat în şedinţe
extraordinare.

(3) Deciziile consiliului zonal ,
respectiv al municipiului Bucureşti se
adoptă cu votul a jumătate plus unu din
numărul total al membrilor.”

treimi din numărul membrilor săi,
consiliul judeţean, respectiv al
municipiului Bucureşti, poate fi convocat
în şedinţe extraordinare.

(2) Deciziile consiliului judeţean ,
respectiv al municipiului Bucureşti se
adoptă cu votul a jumătate plus unu din
numărul total al membrilor.”

Autori: dl.dep.farm.Ion Burnei (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi doamna
dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul
Parlamentar al PSD ) .

Idem.

34. Art.24

“Art.24. –  Consiliul zonal, respectiv
al municipiului Bucureşti exercită
atribuţiile prevăzute de lege, date în
competenţa sa, la nivelul zonal sau al
municipiului Bucureşti prin
regulamentul de funcţionare adoptat de
adunarea generală a Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România .
Activitatea consiliului se desfăşoară în
cadrul comisiilor de pe domeniul de

Se propune ca art.24 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.24. –  Consiliul judeţean,
respectiv al municipiului Bucureşti
exercită atribuţiile prevăzute de lege, date
în competenţa sa, la nivel judeţean sau al
municipiului Bucureşti, prin
Regulamentul de organizare şi
funcţionare adoptat de adunarea generală a
Ordinului Kinetoterapeuţilor din România.
Activitatea consiliului se desfăşoară în
cadrul comisiilor  instituite pe domenii

Pentru o exprimare
corectă şi completă.
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activitate, în conformitate cu
regulamentul Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România .”

de activitate, în conformitate cu
Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România .”

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) ,
dl.dep.dr.Liviu Dragoş (Grupul
Parlamentar al PNL)  şi Ministerul
Sănătăţii .

35. Art.25

“Art.25. -  Conducerea Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România la nivel
naţional se exercită de către:

a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Naţional;
c) Biroul Executiv.”

Se propune ca art.25 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.25. -  Conducerea Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România la nivel
naţional se exercită de către:

a) adunarea generală;
b) consiliul naţional;
c) biroul executiv.”

Autor: doamna dep.Iulia Pataki (Grupul
Parlamentar al UDMR) .

Pentru înscrierea corectă a
acestor denumiri.
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36. Art.26

“Art.26. – (1) Adunarea Generală a
Ordinului Kinetoterapeuţilor din
România este alcătuită din reprezentanţii
aleşi de Adunarea Generală din fiecare
zonă şi din municipiul Bucureşti, prin
vot direct şi secret. Norma de
reprezentare este de 1 la 10.

(2) Adunarea Generală a Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România se
întruneşte anual.”

Se propune ca art.26 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.26. – (1) Adunarea generală a
Ordinului Kinetoterapeuţilor din România
este alcătuită din reprezentanţii aleşi de
adunarea generală din fiecare judeţ şi
din municipiul Bucureşti, prin vot direct şi
secret. Norma de reprezentare este de 1 la
10.

(2) Adunarea generală a Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România se
întruneşte anual.”

Autor: doamna dep.Iulia Pataki (Grupul
Parlamentar al UDMR) .

Pentru înscrierea corectă a
acestor denumiri.

Idem.

37. Art.27

“Art.27. – Adunarea Generală adoptă
Codul de deontologie specifică şi
Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România , în
prezenţa a cel puţin două treimi din
numărul reprezentanţilor aleşi.”

Se propune ca art.27 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.27. – Adunarea generală adoptă
Codul de deontologie a profesiunii de
kinetoterapeut şi Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România , în
prezenţa a cel puţin două treimi din
numărul reprezentanţilor aleşi.”

Pentru o exprimare
corectă şi completă.
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Autori: dl.dep.Petre Naidin (Fără
apartenenţă la un grup parlamentar )  şi
dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul
Parlamentar al PSD ) .

38. Art.28

“Art.28. -  Ordinul Kinetoterapeuţilor
din România între sesiunile adunării
generale este condus de Consiliul
Naţional.”

Nemodificat.

39. Art.29

“Art.29. – (1) Consiliul Naţional al
Ordinului Kinetoterapeuţilor din
România este alcătuit din câte 3
reprezentanţi ai fiecărei zone, 5
reprezentanţi ai municipiului Bucureşti
şi câte un reprezentant al
kinetoterapeuţilor din fiecare minister
care are reţea sanitară proprie. În afară
de aceştia, Consiliul Naţional al
Ordinului Kinetoterapeuţilor din
România poate fi asistat, cu rol
consultativ de câte un reprezentant al
Ministerului Sănătăţii , Ministerul
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,

Se propune ca art.29 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.29. – (1) Consiliul Naţional al
Ordinului Kinetoterapeuţilor din România
este alcătuit din câte 3 reprezentanţi din
fiecare judeţ, 5 reprezentanţi ai
municipiului Bucureşti şi  un reprezentant
al kinetoterapeuţilor din fiecare minister
care are reţea sanitară proprie. În afară de
aceştia, Consiliul Naţional al Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România poate fi
asistat, cu rol consultativ, de câte un
reprezentant al Ministerului Sănătăţii , al
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale
şi Familiei, al Ministerului Justiţiei  şi de
către decanii facultăţilor de profil .

Pentru o exprimare
corectă.
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decanii facultăţilor de profil şi
Ministerul Justiţiei.

(2) Pentru constituirea Consiliului
Naţional al Ordinului Kinetoterapeuţilor
din România este necesară prezenţa a cel
puţin două treimi din numărul
membrilor acestuia.”

(2) Nemodificat.

Autori: dl.dep.Petre Naidin (Fără
apartenenţă la un grup parlamentar )  şi
dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul
Parlamentar al PSD ) .

40. Art.30
“Art.30. – Deciziile Consiliului

Naţional al Ordinului Kinetoterapeuţilor
din România sunt validate prin votul a
cel puţin două treimi din numărul
membrilor acestuia.”

Nemodificat.

41. Art.31

“Art.31. – Atribuţiile Consiliului
Naţional al Ordinului Kinetoterapeuţilor
din România sunt:

a) elaborează Codul de deontologie
medicală specifică precum şi
Regulamentul de organizare şi

Se propune ca art.31 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.31. – Atribuţiile Consiliului
Naţional al Ordinului Kinetoterapeuţilor
din România sunt:

a) elaborează Codul de deontologie a
profesiunii de kinetoterapeut precum şi
Regulamentul de organizare şi funcţionare

Pentru o exprimare
corectă.
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funcţionare a Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România , în
termen de şase luni de la constituirea
Consiliului Naţional al Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România;

b) stabileşte cotizaţia care trebuie
plătită obligatoriu de către fiecare
kinetoterapeut , consiliul zonal sau al
municipiului Bucureşti stabilind partea
din această cotizaţie care trebuie virată
către Consiliul Naţional al Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România;

c) gestionează bunurile Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România şi poate
să creeze şi să subvenţioneze acţiuni
care interesează profesiunea de
kinetoterapeut,  acţiuni de întrajutorare
sau de sponsorizare;

d) controlează gestiunea consiliului
zonal, respectiv al municipiului
Bucureşti care trebuie să-l informeze cu
privire la toate acţiunile financiare;

a Ordinului Kinetoterapeuţilor din
România , în termen de şase luni de la
constituirea sa ;

b) fixează cotizaţia care trebuie plătită
obligatoriu de către fiecare kinetoterapeut,
consiliului judeţean sau al municipiului
Bucureşti, stabilind partea din această
cotizaţie care trebuie virată către Consiliul
Naţional al Ordinului Kinetoterapeuţilor
din România;

c) Nemodificat.

d) controlează gestiunea consiliului
judeţean, respectiv al municipiului
Bucureşti care trebuie să-l informeze cu
privire la toate acţiunile financiare;

Idem.

Idem.



0. 1. 2. 3.

34

e) soluţionează, în termen de 30 de
zile de la înregistrare, ca instanţă
superioară, contestaţiile formulate
împotriva deciziilor date de consiliile
zonale, respectiv al municipiului
Bucureşti, în conformitate cu
regulamentele proprii.”

e) soluţionează, în termen de 30 de
zile de la înregistrare, ca instanţă
superioară, contestaţiile formulate
împotriva deciziilor date de consiliile
judeţene, respectiv al municipiului
Bucureşti, în conformitate cu
regulamentele proprii.”

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) ,
dl.dep.Petre Naidin (Fără apartenenţă la
un grup parlamentar )   şi Ministerul
Sănătăţii .

Idem.

42. Art.32

“Art.32. -  În cadrul Consiliului
Naţional al Ordinului Kinetoterapeuţilor
din România funcţionează mai multe
comisii al căror număr, regulament de
funcţionare, precum şi a căror
competenţe, sunt stabilite de către
acesta.”

Se propune ca art.32 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.32. -  În cadrul Consiliului
Naţional al Ordinului Kinetoterapeuţilor
din România funcţionează comisii
instituite pe domenii de activitate al
căror număr, regulament de funcţionare şi
competenţe sunt stabilite de către acesta.”

Autori: dl.dep.dr.Ludovic Abiţei
(Grupul Parlamentar al PRM) şi
Ministerul Sănătăţii .

Pentru o exprimare
corectă şi completă.
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43. Art.33
“Art.33. – (1) Biroul Executiv al

Ordinului Kinetoterapeuţilor din
România asigură activitatea permanentă
a acestuia, în conformitate cu legea şi
regulamentele proprii.

(2) Biroul executiv al Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România este
alcătuit dintr-un preşedinte, trei
vicepreşedinţi şi un secretar general.”

Nemodificat.

44. Art.34

“Art.34. - Consiliul Naţional al
Ordinului Kinetoterapeuţilor din
România va fi consultat de către
Ministerul Sănătăţii în elaborarea tuturor
actelor normative legate de această
profesiune.”

Se propune ca art.34 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.34. - Consiliul Naţional al
Ordinului Kinetoterapeuţilor din România
participă, în colaborare cu Ministerul
Sănătăţii, la elaborarea normelor care
reglementează  această profesiune.”

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) ,
dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi Ministerul
Sănătăţii .

Ministerul Sănătăţii este
abilitat să elaboreze proiecte
de norme care
reglementează activitatea
sectorului de sănătate.
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45. Art.35

“Art.35. – (1) Contractul de muncă al
persoanei care exercită o funcţie de
conducere, un birou executiv al
consiliului zonal, respectiv  al
municipiului Bucureşti şi al Consiliului
Naţional al Ordinului Kinetoterapeuţilor
din România se suspendă, la cererea
persoanei în cauză, pe perioada cât
îndeplineşte funcţia respectivă, cu
menţinerea locului de muncă.

(2) Persoana aflată într-o situaţie
prevăzută la alin.(1) beneficiază de
vechime în muncă, perioada respectivă
fiind astfel considerată.”

Se propune ca art.35 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.35. – (1) Contractul de muncă al
persoanei care exercită o funcţie de
conducere în biroul executiv al consiliului
judeţean, respectiv  al municipiului
Bucureşti şi al Consiliului Naţional al
Ordinului Kinetoterapeuţilor din România
se suspendă, la cererea persoanei în cauză,
pe perioada cât îndeplineşte funcţia
respectivă, cu menţinerea locului de
muncă.

(2) Perioada în care persoana se află
în situaţia prevăzută la alin.(1) se
consideră vechime în muncă .”

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) şi
dl.dep.farm.Ion Burnei (Grupul
Parlamentar al PSD ) .

Pentru o exprimare
corectă.

Pentru o expunere clară şi
precisă.

46. Secţiunea a 5-a - titlu
“Procedee şi sancţiuni”

Se propune ca titlul secţiunii a 5-a să
se reformuleze după cum urmează:

“Proceduri şi sancţiuni”

Pentru o exprimare
corectă.
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47. Art.36

“Art.36. – Prin comisiile de
deontologie şi prin comisiile de
specialitate ale consiliului zonal
respectiv al municipiului Bucureşti şi ale
Consiliului Naţional al Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România judecă
litigiile şi abaterile deontologice şi
disciplinare ale kinetoterapeuţilor.”

Se propune ca art.36 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.36. – Prin comisiile  instituite pe
domenii de activitate ale consiliului
judeţean, respectiv al municipiului
Bucureşti şi ale Consiliului Naţional,
Ordinul Kinetoterapeuţilor din România
judecă litigiile şi abaterile deontologice şi
disciplinare ale kinetoterapeuţilor.”

Autori: dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul
Parlamentar al PNL)  şi Ministerul
Sănătăţii .

Pentru o exprimare
corectă.

48. Art.37

“Art.37. – (1) Membrii Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România , care
încalcă jurământul depus, legile şi
regulamentele specifice privind
exercitarea profesiunii de kinetoterapeut
şi nu respectă Codul de deontologie
medicală, răspund disciplinar în funcţie
de gravitatea abaterii şi li se va aplica
une din următoarele sancţiuni:

a) mustrare;
b) avertisment;

Se propune ca art.37 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.37. – (1) Membrii Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România care
încalcă legile şi regulamentele specifice
privind exercitarea profesiunii de
kinetoterapeut şi nu respectă Codul de
deontologie a profesiunii de
kinetoterapeut , răspund disciplinar, în
funcţie de gravitatea abaterii şi li se
aplică una din următoarele sancţiuni:

a) Nemodificat.
b) Nemodificat.

Nu există nici o
reglementare privind
depunerea unui jurământ
specific kinetoterapeuţilor.
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c) vot de blam;
d) suspendarea temporară , pe un

interval de 6 – 12 luni, a calităţii de
membru al Ordinului Kinetoterapeuţilor
din România ;

e) retragerea calităţii de membru al
Ordinului Kinetoterapeuţilor din
România şi propunerea către Ministerul
Sănătăţii pentru retragerea autorizaţiei
de practică a profesiunii de
kinetoterapeut .

(2) Sancţiunile prevăzute la literele a)
– e) se aplică de către consiliul zonal
respectiv al municipiului Bucureşti,
pentru membrii lor.

(3) Sancţiunile prevăzute la literele d)
şi e) se aplică de către Consiliul Naţional
al Kinetoterapeuţilor numai după
efectuarea unei expertize de specialitate,
de către o comisie alcătuită din cel puţin
cinci specialişti din profilul persoanei în
cauză, aprobată de acesta, la propunerea
comisiilor de specialitate.

c) Nemodificat.
d) suspendarea temporară, pentru o

perioadă de 6 – 12 luni, a calităţii de
membru al Ordinului Kinetoterapeuţilor
din România;

e) retragerea calităţii de membru al
Ordinului Kinetoterapeuţilor din România
şi propunerea către Ministerul Sănătăţii
pentru retragerea autorizaţiei de liberă
practică a profesiunii de kinetoterapeut .

(2) Sancţiunile prevăzute la alin.(1) lit.
a)–c) se aplică de către consiliul judeţean,
respectiv al municipiului Bucureşti, pentru
membrii lor.

(3) Sancţiunile prevăzute la alin.(1) lit.
d) şi e) se aplică de către Consiliul
Naţional al Ordinului Kinetoterapeuţilor
din România numai după efectuarea unei
expertize de specialitate, de către o
comisie alcătuită din cel puţin cinci
specialişti din specialitatea persoanei în
cauză, aprobată de acesta, la propunerea
comisiilor de specialitate.

Pentru o exprimare
corectă.

Pentru o exprimare
completă.

Pentru înscrierea corectă
a trimiterii .

Pentru o exprimare
corectă şi completă.
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(4) Concluziile anchetei şi sancţiunile
aplicate se comunică, în termen de 24 de
ore, în mod obligatoriu, Ministerului
Sănătăţii şi persoanei juridice cu care
kinetoterapeutul sancţionat a încheiat
contractul de muncă şi care decid, după
caz, pe baza acestora, cu privire la
autorizaţia de liberă practică a
profesiunii de kinetoterapeut , precum şi
cu privire la contractul de muncă.

(5) Consiliul zonal, respectiv al
municipiului Bucureşti reprezintă prima
instanţă, iar Consiliul Naţional al
Ordinului Kinetoterapeuţilor din
România , instanţa de recurs, pentru
orice litigiu sau abatere comisă de
kinetoterapeut .”

(4) Nemodificat.

(5) Consiliul judeţean, respectiv al
municipiului Bucureşti reprezintă prima
instanţă, iar Consiliul Naţional al
Ordinului Kinetoterapeuţilor din România,
instanţa de recurs, pentru orice litigiu sau
abatere comisă de kinetoterapeut .”

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM)  şi doamna
dep.Constanţa Popa (Grupul Parlamentar
al PRM) .

Pentru înscrierea corectă
a denumirii acestui
organism.

49. Art.38

“Art.38. – (1)  Împotriva sancţiunilor
prevăzute la art.37 alin.(1) lit.a), c) se

Se propune ca art.38 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.38. – (1)  Împotriva sancţiunilor
prevăzute la art.37 alin.(1) lit.a) - c) se

Pentru înscrierea corectă a
trimiterii.
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poate  introduce contestaţia la comisia
deontologică competentă, în termen de
30 zile de la comunicarea sancţiunii.

(2) Împotriva sancţiunilor prevăzute
la art.37 alin.(1) lit.d) şi e) se poate
introduce contestaţie la judecătoria în
raza căreia îşi desfăşoară activitatea
kinetoterapeutul sancţionat în termen de
30 de zile de la comunicarea sancţiunii.”

poate  introduce contestaţie la comisia
deontologică competentă, în termen de 30
zile de la comunicarea sancţiunii.

(2) Împotriva sancţiunilor prevăzute la
art.37 alin.(1) lit.d) şi e) se poate introduce
contestaţie la judecătoria în a cărei rază
teritorială îşi desfăşoară activitatea
kinetoterapeutul sancţionat , în termen de
30 de zile de la comunicarea sancţiunii.”

Autor: doamna dep.Iulia Pataki (Grupul
Parlamentar al UDMR) .

Pentru o exprimare
corectă.

50. Art.39

“Art.39. – Răspunderea disciplinară a
membrilor Ordinului Kinetoterapeuţilor
din România , potrivit prezentei legi, nu
exclude răspunderea penală,
contravenţională, civilă sau materială,
conform prevederilor legale.”

Se propune ca art.39 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.39. – Răspunderea disciplinară a
membrilor Ordinului Kinetoterapeuţilor
din România , potrivit prezentei legi, nu
exclude răspunderea penală,
contravenţională sau civilă, conform
prevederilor legale.”

Autor: doamna dep.Iulia Pataki (Grupul
Parlamentar al UDMR) .

Răspunderea materială nu
se regăseşte în noul Cod
penal.
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51. Art.40

“Art.40. – După un interval de la
emiterea deciziei de suspendare a
autorizaţiei de liberă practică medicală,
kinetoterapeutul în cauză poate cere
examinarea deciziei. În caz de
respingere o nouă cerere nu poate fi
făcută decât după un an.”

Se propune ca art.40 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.40. – După un interval de un an
de la emiterea deciziei de suspendare a
autorizaţiei de liberă practică a
profesiunii, kinetoterapeutul în cauză
poate cere reexaminarea deciziei. În caz
de respingere, o nouă cerere nu poate fi
făcută decât după un an.”

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM)  şi
Ministerul Sănătăţii .

Pentru o exprimare
corectă şi precisă.

52. Art.41

“Art.41. – Practicarea profesiunii de
kinetoterapeut de către o persoană care
nu are această calitate constituie o
infracţiune şi se pedepseşte conform
legii penale.”

Se propune ca art.41 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.41. – Practicarea profesiunii de
kinetoterapeut de către o persoană care nu
are autorizaţie de liberă practică a
profesiunii constituie infracţiune şi se
pedepseşte conform prevederilor
Codului penal .”

Autori: doamna dep.Iulia Pataki
(Grupul Parlamentar al UDMR) şi
dl.dep.Petre Naidin (Fără apartenenţă la
un grup parlamentar )  .

Pentru înscrierea corectă a
acestui document.
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53. Capitolul III - titlu

“Dispoziţii şi tranziţii finale”

Se propune ca titlul Capitolului III să
se reformuleze după cum urmează:

“Dispoziţii  finale” Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.

54. Art.42

“Art.42. – Ministerul Sănătăţii are
obligaţia de a pune la dispoziţie
comisiilor electorale desemnate pentru
organizarea Ordinului Kinetoterapeuţilor
din România evidenţa nominală a
kinetoterapeuţilor din România conform
anexei la prezenta lege, în termen de 30
de zile de la publicarea acestuia în
Monitorul Oficial al României .”

Se propune ca art.42 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.42. – Ministerul Sănătăţii are
obligaţia de a pune la dispoziţia
comisiilor electorale desemnate pentru
organizarea Ordinului Kinetoterapeuţilor
din România evidenţa nominală a
kinetoterapeuţilor din România conform
anexei la prezenta lege, în termen de 30 de
zile de la data intrării în vigoare a legii.
Anexa face parte integrantă din
prezenta lege .”

Autor: doamna dep.Iulia Pataki (Grupul
Parlamentar al UDMR) .

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.

55. Art.43

“Art.43. – (1) Până la alegerea
primului Consiliu zonal al Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România,

Se propune ca art.43 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.43. – (1) Până la alegerea primului
consiliu judeţean al Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România, respectiv

Pentru o exprimare
corectă.
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respectiv al municipiului Bucureşti
cererile de înscriere în colegiu se depun
la comisiile electorale respective,
urmând ca în termen de 6 luni de la
această dată, Ministerul Sănătăţii să
elibereze autorizaţia de liberă practică
medicală.

(2) Primele alegeri vor fi organizate
de comisii electorale desemnate, în care
direcţiile de sănătate publică judeţene şi
a municipiului Bucureşti pe de o parte şi
filialele asociaţilor existente la data
intrării în vigoare a prezentei legi, pe de
altă parte, au un număr egal de
reprezentanţi. Comisiile electorale sunt
alcătuite din 6 membri.

(3) La nivelul ţării se va organiza o
comisie electorală centrală, în care
Ministerul Sănătăţii are 3 reprezentanţi,
câte un reprezentant din fiecare asociaţie
profesională cu personalitate juridică,
ministerele care au în reţea astfel de
profesionişti câte un reprezentant.
Activitatea acestei comisii constă în

al municipiului Bucureşti, cererile de
înscriere în Ordin se depun la comisiile
electorale respective, urmând ca în termen
de 6 luni de la această dată, Ministerul
Sănătăţii să elibereze autorizaţia de liberă
practică a profesiunii de kinetoterapeut.

(2) Primele alegeri vor fi organizate de
comisii electorale judeţene, în care
direcţiile de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti, pe de o parte, şi
filialele asociaţilor profesionale existente
la data intrării în vigoare a prezentei legi,
pe de altă parte, au un număr egal de
reprezentanţi, pe care îi nominalizează .
Comisiile electorale sunt alcătuite din 6
membri.

(3) La nivel naţional se organizează o
comisie electorală centrală, formată din 3
reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii  ,
câte un reprezentant din fiecare asociaţie
profesională cu personalitate juridică şi
câte un reprezentant al ministerelor
care au în reţea astfel de specialişti.
Activitatea acestei comisii constă în

Pentru o exprimare
completă.

Pentru o exprimare
corectă şi completă.
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validarea alegerilor zonale şi în
organizarea alegerilor pe ţară, activitatea
ei încetează o dată cu constituirea legală
a primei adunări generale a Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România .”

validarea alegerilor judeţene şi în
organizarea alegerilor la nivel naţional,
iar activitatea ei încetează o dată cu
constituirea legală a primei adunări
generale a Ordinului Kinetoterapeuţilor
din România .”

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) ,
dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul
Parlamentar al PRM)  şi Ministerul
Sănătăţii .

56. Art.44

“Art.44. – Administraţia locală, prin
consiliile judeţene, va asigura spaţiile
corespunzătoare pentru consiliile zonale,
respectiv cel al municipiului Bucureşti al
Ordinului Kinetoterapeuţilor din
România , cât şi pentru Consiliul
Naţional al Ordinului Kinetoterapeuţilor
din România , în termen de 60 de zile de
la intrarea în vigoare a prezentei legi.”

Se propune ca art.44 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.44. – Administraţia locală, prin
consiliile judeţene, va asigura spaţiile
corespunzătoare pentru consiliile
judeţene, respectiv al municipiului
Bucureşti, pentru Ordinul
Kinetoterapeuţilor din România , cât şi
pentru Consiliul Naţional al Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România , în
termen de 60 de zile de la data intrării  în
vigoare a prezentei legi.”

Pentru o exprimare
corectă şi pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.
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57. Art.45
“Art.45. – Atribuţiile Ordinului

Kinetoterapeuţilor din România nu pot fi
exercitate de nici o altă asociaţie
profesională . Membrii Ordinului
Kinetoterapeuţilor din România pot face
parte şi din alte asociaţii profesionale.”

Nemodificat.

58. Art.46
“Art.46. – Anexa face parte

integrantă din prezenta lege.”

Se propune ca art.46 să se elimine.

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) şi
dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar
al PNL) .

Prevederile acestui articol
sunt cuprinse în art.42
nr.crt.54 din raport.

59. Art.47

“Art.47. – Prezenta lege intră în
vigoare în termen de 30 de zile de la
publicarea ei în Monitorul Oficial al
României .”

Se propune ca art.47, care devine
art.46, prin renumerotare, să se
reformuleze după cum urmează:

“Art.46. – Prezenta lege intră în
vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în
Monitorul Oficial al României, Partea I .”

Prin renumerotare.

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.

60. Art.48

“Art.48. – Pe data intrării în vigoare a
prezentei legi se abrogă orice dispoziţii
contrare.”

Se propune ca art.48 care devine art.47
să se reformuleze după cum urmează:

“Art.47. – La data intrării în vigoare a
prezentei legi se abrogă orice dispoziţii
contrare.”

Prin renumerotare.

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.
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61. ANEXĂ

Numele şi prenumele
kinetoterapeutului (profesorului de
cultură fizică medicală )………………

Data naşterii ………………………

Specialitatea şi gradul profesional
…………………………….

Titlul ştiinţific …………………….
Promoţia ……………………………
Locul de muncă ………………….
Adresa ……………………………
Număr de telefon/Fax

………………………………………….

Se propune ca Anexa să fie redactată
separat şi nu în continuarea proiectului
propriu-zis, iar marcarea va fi făcută în
partea dreaptă, sus, a paginii.

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.

În cursul dezbaterilor nu au fost înregistrate amendamente respinse.

Comisia a propus aprobarea propunerii legislative privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România, în unanimitate.

                PREŞEDINTE,                                                                                                                    SECRETAR,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM                                                                                DEP.FARM.ION BURNEI


