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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua 

de 02.09.2010 între orele 9,00 - 11,00, având următoarea ordine de zi: 

 
1. Continuarea dezbaterilor generale asupra proiectului de Lege 

privind reproducerea umană asistată medical (PLx 690/2009) . 

2. Continuarea dezbaterilor generale asupra proiectului de Lege 

privind exercitarea profesiei de kinetoterapeut, constituirea, organizarea şi 

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

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

a procedat la continuarea dezbaterilor generale 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 că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare reproducerea umană 

asistată medical, în scopul susţinerii cuplurilor cu probleme de fertilitate, 

în scopul creşterii natalităţii. 
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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 

medical. 

De asemenea, la comisie a fost depus memoriul domnului Sabin 

Guţan, asistent universitar, doctor în ştiinţe juridice, prin care se 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. 

Centrul Euroregional pentru Iniţiative Publice, prin memoriul care 

ne-a fost înaintat de către preşedintele executiv Florin Buhuceanu, 

împărtăşeşte aceeaşi opinie. 

În urma acestor discuţii, Comisia pentru sănătate şi familie 

hotărăşte, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra 

proiectului de lege, până la viitoarea şedinţă. 

 

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

procedat la dezbateri generale 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, reaminteşte 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. 

În prezent, nu există un act normativ care să reglementeze 

exercitarea profesiunii de kinetoterapeut. 
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Comisia de recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie din cadrul 

Ministerului Sănătăţii se pronunţă,  pentru respingerea proiectului de lege 

aflat în discuţie. 

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. 

În urma acestor discuţii, Comisia pentru sănătate şi familie 

hotărăşte, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra 

proiectului de lege, până la viitoarea şedinţă. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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