
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 

Bucureşti, …. octombrie 2019 

Nr. 4C-11/284 

 

 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2019 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale 

naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare 

(PLx.484/2019) 

 

 

 În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

adresa nr. PLx. 484 din 21 octombrie 2019, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport a primit, spre avizare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire 

la măsuri fiscal-bugetare. 

Proiectul de Lege a fost dezbătut în Comisie în şedinţa din 12 și 27 noiembrie 2019. 

Comisia, cu …, a hotărât să emită aviz … asupra proiectului de lege menționat.  

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 
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Art. 12 - (1) În vederea obţinerii titlului oficial de calificare în fizioterapie, pentru 

solicitanţii ale căror competenţe nu corespund calificării de fizioterapeut, se vor aplica 

măsuri compensatorii, pe o perioadă de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

(2) Măsurile compensatorii sunt stabilite de către Colegiul Fizioterapeuţilor din România în 

colaborare cu instituţiile de învăţământ superior care au un program de licenţă acreditat în 

specializarea fizioterapie, kinetoterapie şi motricitate specială, balneofiziokinetoterapie şi 

recuperare. 

(3) Măsurile compensatorii au în vedere completarea numărului de ore teoretice şi practice 

corespunzător programei de pregătire unitare prevăzute în normele metodologice de aplicare 

a prezentei legi, în vederea completării cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor 

necesare. 

[textul din Art. 12 din capitolul II a fost abrogat la 12-aug-2019 de Art. IV din Ordonanta 

9/2019] 
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