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Proiect pentru modificarea și completarea  
Legii nr. 229 din 17 noiembrie 2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea  
Colegiului Fizioterapeuţilor din România 

 
Exercitarea profesiei de fizioterapeut este reglementată prin Legea nr. 229/2016, act 
normativ care nu asigură în totalitate transpunerea în legislația românească a cadrului 
juridic european în domeniu, respectiv Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale, modificată și completată 
prin Directiva 2006/100/CE de adaptare a anumitor directive din domeniul libertăţii de 
circulaţie a persoanelor, având în vedere aderarea Bulgariei şi a României și prin 
Directiva 2013/55/UE de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea 
administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (''Regulamentul 
IMI''). 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 63 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale, statele membre au avut obligaţia să transpună, să se conformeze la 
prevederile acesteia şi să notifice Comisiei Europene măsurile întreprinse în acest sens.  
Având în vedere implicaţiile care decurg pentru România în caz de nerespectare a 
prevederilor directivei, este necesar să se adopte în regim de urgenţă prezentul 
proiect pentru modificarea și completarea Legii nr. 229/2016.  
 
 
Neadoptarea în regim de urgenţă a modificărilor propunse prin prezentul proiect poate 
atrage sancţionarea României de către Comisia Europeană, ca urmare a nerespectării 
dispozițiilor Directivei 2005/36/CE. 
Menționăm că există deja două notificări emise de Comisia Europeană, Cauza 
2018/2182-infringement și RPUE, MI 6142/19.07.2018. 
 
Prin acest proiect se urmărește reglementarea: 

- recunoașterii calificărilor profesionale ale fizioterapeuților cetățeni ai unui stat 
membru; 

- exercitării profesiei în caz de stabilire pe teritoriul României; 
- exercitării în situația prestării termporare sau ocazionale a serviciilor de 

fizioterapie;  
- accesului parțial la una dintre activitățile de fizioterapie;  



- cerințelor privind cunoștințele lingvistice;  
- obligațiilor de transparență;  
- privind soluționarea situațiilor determinate de utilizarea de echipe comune sau 

străine de fizioterapeuți în cadrul acțiunilor umanitare, didactice, schimburilor de 
experiență sau situații de urgență care necesită exercitarea profesiei de personal 
din state terțe, având ca scop transpunerea directivelor europene, 2005/36/CE 
privind recunoașterea calificărilor profesionale, modificată și competată cu 
directiva 2013/55/UE, directivă care trebuia transpusă în legislația națională 
până la 18.01.2016. Reglementarea menționată a avut ca model o procedură 
similară ce se regăsește în legea de exercitare a profesiei de medic și în 
orgdonanța de urgență pentru exercitarea profesiilor de asistent.  

 
În prezent, există practicieni din domeniul fizioterapiei încadrați pe ocupațiile de 
fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut sau profesor CFM, dar care nu au calificările 
prevăzute la art. 11 din actuala Lege nr. 229/2016. Prin urmare, aceștia nu își mai pot 
reînnoi autorizațiile de liberă practică eliberate de instituțiile anterior autorizate și nu își 
mai desfășoară profesia în mod legal.  
 
 
În privința accesului la exercitarea profesiei de fizioterapeut în regim independent, nu 
există dispoziții unitare la nivel național. În prezent, autorizarea acestor forme de 
exercitare se efectuează în mod diferit, creând confuzie și discriminare la nivelul 
profesioniștilor din acest domeniu.  
 
 
Autoritățile desemnate prin Legea nr. 229/2016 se regăsesc în imposibilitatea de a 
elabora normele metodologice de aplicare a legii mai sus menționate, pe motivul 
necesității clarificării și modificării art. 11 și 12 din actuala lege. 
 
 
Menționăm că, în anul 2018, s-a mai inițiat un proiect de modificare a art. 11 din Legea 
nr. 229/2019, însă acesta genera o discriminare a acestor practicieni, incluzând numai 
absolvenții de educație fizică și sport, nivel licență. (Plx 568/2018). Proiectul a fost 
repins, urmând ca situația lacunară în domeniul fizioterapie să fie rezolvată prin 
aprobarea Proiectului de ”Lege privind exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi 
calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România”.  
 
 
În acest moment, CFZRO nu poate implementa și acredita programe de educație 
medicală continuă pentru fizioterapeuți, din cauza vidului legislativ generat de lipsa 
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normelor metodologice de aplicarea al Legii nr. 229/2016.  De asemenea, sunt necesare 
completări și clarificări ale anumitor dispoziții privind condițiile de autorizare și acces la 
profesie, deoarece sunt incomplete și generează intrepretări eronate.  
 
 
La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere următoarele aspecte: transpunerea 
directivelor europene, clarificarea unor dispoziții ale Legii nr. 229/2016 și armonizarea 
legislației române, în conformitate cu modificările aduse de Legea nr. 229/2016.  
 
 
Prezentul proiect transpune în totalitate prevederile Directivei 2005/36/CE referitoare la 
exercitarea în regim temporar şi de stabilire a profesiei de fizioterapeut, la accesul parțial 
la activitățile de fizioterapie, la cerințele privind cunoștințele lingvistice și la obligațiile 
de transparență, prevederi care nu se regăseau în actuala formă a Legii nr. 229/2016. 
 
 
Modificarea prevede, de asemenea,  posibilitatea fizioterapeuților, cetățeni ai unui stat 
terț, de a exercita temporar activitățile profesionale în România, cu avizul CFZRO. 
Totodată, se reglementează cazurile în care se permite exercitarea activității profesionale, 
în scop didactic și ocazional, în cadrul acțiunilor umanitare, a situațiilor de urgență, a 
schimburilor de experiență, a convențiilor bilaterale încheiate de România cu statele terțe 
de proveninență a pestatorilor. Durata de exercitare a activităților profesionale în aceste 
cazuri este de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru o durată de încă maximum 3 
luni pe an. CFZRO va elabora și aproba metodologia de avizare.  
 
Se impune modificarea și completarea Legii nr. 229/2016 pentru clarificarea unor termeni 
și exprimări care au condus la confuzie în aplicarea acesteia, generând erori de 
interpretare a dispozițiilor acesteia în rândul specialiștilor și al instituțiilor/autorităților 
competente.  
 
 
Conform Clasificării Internaționale Standard a Educației - ISCED 2013, programul de 
studii pentru calificarea de fizioterapie este încadrat la domeniul de educație sănătate 
(09), nivel terapie și reabilitare (0915).  
 
Este necesară păstrarea în sistemul de sănătate, și nu numai, a persoanelor care au fost 
autorizate anterior pentru profesiile de fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut sau profesor 
CFM și care au desfășurat sau desfășoară activități de fizioterapie, având în vedere că au 
un drept câștigat prin recunoașterea studiilor și a calificării de către instituțiile 
competente.  



 
 
Aplicarea dispozițiilor Legii nr. 229/2016 a relevat necesitatea reconsiderării unor 
prevederi existente privind aspecte legate de ordin procedural a căror îmbunătățire este 
utilă pentru aplicarea efectivă și eficientă a actului normativ. 
Aceste modificări și completări aduse actului normativ privesc, în principal, următoarele:  

- Reformularea și clarificarea dispozițiilor privind titlurile de calificare și accesul la 
profesie, în sensul reglementării dreptului câștigat; 

- Clarificarea modalităților de exercitare  a profesiei și a domeniilor de practică în 
care activează fizioterapeutul; 

- Introducerea unor noi atribuții în sarcina CFZRO, pentru eficientizarea activității, 
armonizarea cu dispozițiile Statutului CFZRO și întărirea rolului de control și 
supraveghere a exercitării profesiei. Reglementarea menționată a avut ca model 
legislația pentru exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moașă și 
asistenți medicali;   

- Actualizarea denumirilor autorităților publice;  
- Actualizarea prevederilor privind referirile la legislația în vigoare. 

 
 
Din anul 2019, în baza de date a Profesiilor Reglementate a Comsiei Europene 
(Regulated Professions), profesia de fizioterapeut este menționată ca profesie 
reglementată, Din cauza reglementării parțiale a accesului la profesie, există anumite 
cerințe care nu pot fi completate de către CFZRO în notificările Comisiei Europene.  
 
 
Având în vedere cele expuse mai sus, CFZRO consideră necesar și oportun 
modificarea și completarea prevederilor actuale ale legii nr. 229/2016 și 
armonizarea legislației în domeniu.  
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