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S I N T E Z A 

 lucrărilor comisiei din perioada  24 – 27 august 2010 

  
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 24.08.2010 între orele 11,00 - 16,00, în ziua 

de 25.08.2010 între orele 10,00 – 16,00, în ziua de 26.08.2010 

între orele 10,00 – 16,00  şi în ziua de 27.08.2010 între orele 

9,00 – 12,00 având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind 

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

2. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind 

exercitarea profesiei de kinetoterapeut, constituirea, organizarea 

şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România ( PL x 

16/2010) . 

3. Diverse. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de dna. dep. Rodica 

Nassar, preşedintele Comisiei. 
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La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbateri generale asupra proiectului de 

Lege privind reproducerea umană asistată medical ( PL x 

690/2009).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

reproducerea umană asistată medical, în scopul susţinerii 

cuplurilor cu probleme de fertilitate, în scopul creşterii 

natalităţii. 

După cum se arată în Expunerea de motive, 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. 

În urma discuţiilor care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, 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).  

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, nu există un act normativ care să reglementeze 

exercitarea profesiunii de kinetoterapeut. 

În urma discuţiilor care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 

dezbaterilor asupra proiectului de lege, până la viitoarea şedinţă. 

 

La punctul trei „Diverse” al ordinii de zi, membrii comisiei 

au luat în discuţie situaţia de criză în care se află sistemul 

sanitar, cu precădere evenimentul tragic care a avut loc la 

maternitatea Giuleşti şi, în acest sens, au hotărât să invite la 

audieri pe domnul Emil Boc, prim-ministru al Guvernului 

României, în calitate de factor decident, domnul Cseke Attila, 

ministrul sănătăţii şi domnul dr.Nicolae Duţă, preşedintele 

CNAS. 

La lucrările comisiei din  au participat 18 deputaţi după 

cum urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), dl.dep.Călin Potor (Grup Parlamentar 

al PD-L), dl.dep.Ion Burnei ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), 

dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.Iosif 

Ştefan Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep. 

Graţiela Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.Petru Movilă ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. 

Florian Popa  ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), dna.dep. 
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Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD + PC), dl.dep. 

Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Tudor 

Ciuhodaru ( Independent),  dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) , dna.dep. Sonia-Maria Drăghici ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ),  dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup 

Parlamentar al PNL) şi dna.dep. Dobre Elena Cristina ( Grup 

Parlamentar al PD-L). 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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