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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi din totalul de 19 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei a participat, în calitate de invitat: 

- Dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbateri generale asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician ( Plx 188/2014) . 

2. Dezbateri generale asupra propunerii legislativă privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician ( Plx 202/2014) . 

3. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind unele 

măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare sănătoasă a persoanelor 

cu vârsta sub 18 ani ( PLx 388/2015) – sesizare în comun cu Comisia 

juridică de disciplină şi imunităţi . 
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

în familie ( PLx 453/2015). 

 

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

dezbateri generale asupra propunerii legislative privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de dietetician ( Plx 188/2014) . 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

juridic privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea 

Colegiului Dieteticienilor din România. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 8 aprilie 

2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială, precum şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi  au avizat favorabil prezenta propunere legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei  hotărăsc,  

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

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

dezbateri generale asupra propunerii legislative privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de dietetician ( Plx 202/2014). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

juridic privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea 

Colegiului Dieteticienilor din România. Iniţiativa legislativă a fost 

respinsă de Senat în şedinţa din 8 aprilie 2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială au avizat favorabil, iar Comisia pentru 
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egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  a avizat negativ propunerea 

legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc,  

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

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

dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind unele măsuri pentru 

asigurarea condiţiilor de dezvoltare sănătoasă a persoanelor cu vârsta sub 

18 ani ( PLx 388/2015) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor 

măsuri de protecţie a minorilor, în sensul interzicerii accesului în unităţile 

de alimentaţie publică a minorului neînsoţit care nu a împlinit vârsta de 

18 ani, a posesiei şi consumului băuturilor alcoolice sau a produselor din 

tutun, precum şi interzicerea oferirii cu titlu gratuit a băuturilor alcoolice 

sau a produselor din tutun către minori. Iniţiativa legislativă a fost 

adoptată de Senat în şedinţa din 29 aprilie 2015. 

Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională au avizat favorabil propunerea 

legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea Legii 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie ( PLx 

453/2015). 
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Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit expunerii 

de motive, prin reglementările instituite se are în vedere crearea cadrului 

pentru o mai bună protecţie a victimelor violenţei în familie. 

În urma finalizării  dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate  de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

DR.FLORIN BUICU 
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