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La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi din totalul de 17 

membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitați: 

- dna. Corina Pop, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății; 

- dna. Corina Teodor, consilier în cadrul Ministerului Sănătăţii; 

- dna. Elena Căciulan, președinte al Federației Române a 

Asociațiilor de Fizioterapie (FRAF); 

- dna. Daniela Stanca, secretar al Federației Române a Asociațiilor 

de Fizioterapie (FRAF); 

- dna.  dr. Constanța Popa, președinte al Ordinului Biochimiștilor, 

Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar (OBBCSR); 

- Dna. dr. Georgeta Sorescu - vicepreședinte al Ordinului 

Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar (OBBCSSR). 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut ( PLx 440/2015) . 
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2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de 

biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din 

România ( Plx 289/2016) - sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la  

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de fizioterapeut ( PLx 440/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea şi 

exercitarea profesiei de fizioterapeut, intervenţiile legislative vizând 

stabilirea cadrului general de organizare şi exercitare a acestei profesii, în 

concordanţă cu legislaţia europeană în materie. 

Senatul a  respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 27 mai 2015. 

Comisia pentru învăţământ, știință, tineret și sport  a avizat negativ, 

iar Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru egalitatea 

de şanse pentru femei şi bărbaţi, precum şi  Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială au avizat favorabil propunerea legislativă. 

Membrii comisiei hotărăsc  ca dezbaterile pe articole să continue în 

următoarea şedinţă a comisiei. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi 

chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, 

Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România ( Plx 289/2016) 

– sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
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nr.460/2003, în scopul îmbunătăţirii cadrului legal care reglementează 

aceste profesiuni, în sensul că pregătirea profesională continuă a 

profesioniştilor din acest domeniu, tipurile, formele şi furnizorii 

programelor de pregătire continuă vor fi avizate de Ministerul Sănătăţii. 

Senatul a  respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 13 iunie 2016. 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil , iar 

Comisia pentru învăţământ, știință, tineret și sport  a avizat favorabil cu 

un amendament. 

Ministerul Sănătății, precum și reprezentanții Ordinului 

Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar nu susțin 

propunere legislativă în forma prezentată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei  hotărăsc,  cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul preliminar, care va fi înaintat Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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