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PROCES VERBAL 
 al lucrărilor comisiei din perioada 7 - 9 septembrie  2010 

  
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, neînregistrându-se absenţe. 

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitaţi: 

- domnul Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii; 

- domnul prof.dr.Mihai Berteanu, preşedintele Comisiei de 

recuperare , medicină fizică şi balneologice din cadrul Ministerului 

Sănătăţii. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

 
1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege 

privind reproducerea umană asistată medical  (PL x 690/2009). 

2. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege 

privind exercitarea profesiei de kinetoterapeut, constituirea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România ( PL x 16/2010). 
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3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

ratificarea Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor 

împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptată la 

Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la 

25 octombrie 2007 (PL x 398/2010) . 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.15 din 25 martie 1993 pentru 

aderarea României la Convenţia europeană în materia adopţiei de copii, 

încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967 ( Pl x 382/2010). 

5. Diverse. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

reproducerea umană asistată medical  (PL x 690/2009), adoptat prin 

procedura tacită de către Senat, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, reaminteşte celor 

prezenţi că proiectul de lege are ca obiect de reglementare reproducerea 

umană asistată medical, în scopul susţinerii cuplurilor cu probleme de 

fertilitate cât şi al creşterii natalităţii. 

Domnia sa menţionează că, spre deosebire de o parte a statelor 

membre ale Uniunii Europene, România nu are în prezent un cadru 

legislativ care să reglementeze în domeniul reproducerii umane asistate. 

Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată, precizează domnia sa. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru  

buget, finanţe şi bănci au avizat favorabil proiectul de lege, iar Comisia 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

înaintat aviz negativ. 
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Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.6378/15.06.2010, nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

De asemenea, domnia sa informează că, la comisie a fost înregistrat 

memoriul domnului Sabin Guţan, asistent universitar, doctor în ştiinţe 

juridice, care propune respingerea acestui proiect de lege, urmând ca o 

comisie pluridisciplinară, să realizeze o nouă iniţiativă, cu respectarea 

prevederilor din tratatele internaţionale în materie şi cu consultarea 

societăţii civile. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către Centrul Euroregional 

pentru Iniţiative Publice, prin memoriul care ne-a fost înaintat de către 

preşedintele executiv Florin Buhuceanu.  

Dna.dep.Rodica Nassar, acordă cuvântul domnului prof.dr.Cristian 

Anton Irimie, pentru a expune punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii. 

Dl.prof.Cristian Anton Irimie, arată că Ministerul Sănătăţii nu 

susţine această iniţiativă legislativă, din următoarele considerente: 

- iniţiativa legislativă, deşi tratează un subiect extrem de 

sensibil care comportă multiple aspecte de ordin medical şi juridic şi a 

cărei reglementare ar trebui să fie clară şi exigentă, comportă serioase 

lacune, care pot genera îndoieli cu privire la constituţionalitatea anumitor 

prevederi şi pot antrena dificultăţi majore în procesul aplicării; 

- medicaţia uzitată în procedurile de reproducere umană 

asistată trebuie să beneficieze de compensare pentru toate produsele 

farmaceutice indiferent de firma producătoare; 

- textul prezintă o serie de neclarităţi din punct de vedere 

juridic şi al normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea 

nr.24/2000, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

Domnia sa informează că, în prezent, Ministerul Sănătăţii a 

elaborat un act normativ, urmând a fi constituit un grup de lucru pentru 
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analizarea textului şi care, ulterior, va fi publicat pe site-ul ministerului în 

vederea dezbaterii publice. 

Dl.dep.Petre Movilă, intervine şi subliniază că punctul de 

vedere al Guvernului este pertinent, deoarece această iniţiativă legislativă 

nu ajută cu nimic acest domeniu de activitate. 

Dl.dep.Eftimie Ghiţă subliniază că iniţiativa legislativă induce 

confuzie şi nu prezintă o succesiune a articolelor. Domnia sa apreciază 

demersul Ministerului Sănătăţii în elaborarea unui act normativ care să 

reglementeze această problematică. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, intervine şi 

arată că este necesar să se ofere o şansă cuplurilor care nu pot avea copii. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa se pronunţă pentru respingerea  

iniţiative legislative, motivând prin faptul că aceasta este plină de erori, 

chiar termeni falşi şi lipsită de profesionism. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie hotărăsc, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 

raport de respingere asupra proiectului de lege aflat în dezbatere. 

 
La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

exercitarea profesiei de kinetoterapeut, constituirea, organizarea şi 

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

adoptat de către Senat în şedinţa din data de 1 februarie 2010, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, precizează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare exercitarea profesiunii de 

kinetoterapeut, precum şi constituirea, organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Kinetoterapeuţilor din România, ca organizaţie profesională în 

domeniu. 
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În prezent, în România, nu există un act normativ care să 

reglementeze exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, subliniază domnia 

sa. 

Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.6378/15.06.2010, nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

această iniţiativă legislativă. 

De asemenea, Comisia pentru muncă şi protecţie socială precum şi 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, au hotărât 

avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente. 

Departamentul pentru Afaceri Europene din cadrul Guvernului 

României nu susţine adoptarea proiectului de lege în forma prezentată, 

acesta nefiind corelat cu propunerile şi observaţiile Guvernului, formulate 

din perspectiva dreptului comunitar. 

De asemenea, Asociaţia Medicală de Fiziokinetoterapie, prin 

memoriul înaintat comisiei noastre, reclamă că acest proiect de lege 

încalcă grav drepturile şi siguranţa pacienţilor prin autorizarea 

absolvenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport de a practica actul 

medical fără nicio pregătire în acest domeniu. 

Dl.prof.dr.Mihai Berteanu, solicită cuvântul şi arată că este 

necesară o unificare a specialităţilor kinetoterapie, fiziokinetoterapie, şi 

balneokinetoterapie şi recuperare medicală, într-o singură curriculă. 

Pentru persoanele cu vechime, care exercită în prezent aceste profesii, se 

impune un examen de echivalare, iar pentru cei tineri iniţierea unei forme 

de examinare. 

Dl.dep.Petre Movilă intervine şi doreşte să afle dacă este imperios 

necesară o lege care să reglementeze această problematică. 
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Dl.prof.dr.Mihai Berteanu menţionează că, în urma consultării 

juriştilor, s-a constatat că există o curriculă europeană în materie, o nouă 

reglementare nefiind necesară.  

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu se pronunţă pentru o 

reglementare între ceea ce înseamnă fiziokinetoterapia şi kinetoterapia. În 

opinia domniei sale o astfel de lege nu este necesară şi în consecinţă, 

propune respingerea iniţiativei legislative. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că această 

specialitate se practică în prezent şi este necesară o reglementare privind 

exercitarea profesiei de kinetoterapeut. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie arată că profesia de kinetoterapeut 

nu este armonizată la nivel comunitar, precum celelalte profesii 

sectoriale, fiind reglementată potrivit legislaţiei proprii. Iniţiativa 

legislativă ar fi trebuit să facă trimitere la Legea nr.200/2004 privind 

recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate în România, în scopul asigurării recunoaşterii, în 

conformitate cu prevederile comunitare, a calificărilor profesionale 

obţinute în statele aparţinând Uniunii Europene. 

De fapt, prevederile din cuprinsul iniţiativei legislative încalcă 

normele comunitare, respectiv 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 consecinţă, 

trebuie eliminată din text referirea exclusivă la învăţământul superior. 

Dl.dep.Ion Burnei precizează că numărul kinetoterapeuţilor este 

destul de redus şi nu îndeplinesc condiţiile necesare de pregătire pentru 

prestaţiile pe care le solicită în iniţiativă.  

Dna.dep.dr.Cristina Dobre apreciază că este necesară o dezbatere 

amănunţită pe articole a iniţiativei legislative şi în acest sens, propune 
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amânarea dezbaterilor peste două săptămâni şi invitarea reprezentanţilor 

kinetoterapeuţilor. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie propune ca, peste două săptămâni 

să se prezinte în faţa comisiei cu amendamentele necesare. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa solicită Ministerului Sănătăţii ca 

amendamentele să cuprindă în mod clar termenii şi atribuţiile pentru 

fiecare specialitate în parte. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian subliniază că specialitatea de kinetoterapie 

în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport nu are nicio legătură cu 

specializarea în fiziokinetoterapie din cadrul facultăţilor de medicină. 

Pentru echivalarea acestor studii ar fi necesară o continuare a studiilor în 

cadrul facultăţilor de medicină, pentru completarea acelor credite care le 

lipsesc. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici se declară de acord cu 

antevorbitorul său, subliniind că aceeaşi situaţie se regăseşte şi la Oradea, 

unde cele două specializări au curricule cu totul diferite. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, propune, iar 

membrii comisiei sunt de acord, în unanimitate, amânarea dezbaterilor 

asupra iniţiativei legislative, cu două săptămâni, pentru a acorda 

Ministerului Sănătăţii posibilitatea prezentării amendamentelor necesare. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la  dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind ratificarea 

Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva 

exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 

octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 

2007, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că proiectul de 

Lege are ca obiect de reglementare ratificarea convenţiei Consiliului 
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Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a 

abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007, deschisă 

spre semnare şi semnată de România la Lanzarote, la aceeaşi dată. 

Convenţia reprezintă un tratat internaţional multilateral, încheiat la 

nivel de stat, care, prin obiectul de reglementare, intră sub incidenţa Legii 

nr.590 privind tratatele, urmând a fi supusă spre ratificare Parlamentului 

prin lege. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.15 din 25 martie 1993 pentru 

aderarea României la Convenţia europeană în materia adopţiei de copii, 

încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967, Camera Deputaţilor fiind prima 

Cameră sesizată. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei menţionează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.3 din Legea nr.15/1993 pentru aderarea României la 

Convenţia europeană în materia adopţiei de copii, încheiată la Strasbourg 

la 24 aprilie 1967. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa arată că, prin prezenta iniţiativă 

legislativă s-a dorit o precizare clară a atribuţiilor în domeniul adopţiei. 

Domnia sa subliniază că nu este cazul să se revină la ideea ca Oficiul 

Român pentru Adopţii să fie singurul răspunzător de aceste adopţii. Poate 

ar fi necesar un simplu aviz din partea Oficiului Român pentru Adopţii. 

Domnia sa se pronunţă pentru avizarea negativă a propunerii legislative. 
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Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, subliniază că 

singurele în măsură să se ocupe de aceste probleme sunt instanţele 

judecătoreşti. În consecinţă, domnia sa propune avizarea negativă a 

acestei iniţiative. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă  

a propunerii legislative.  

 

La punctul cinci al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele 

probleme privind activitatea sa curentă. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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