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PROCES VERBAL 
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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi din totalul de 19 

membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

reproducerea umană asistată medical (PLx. 462/2013) – sesizare în 

comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut  ( Plx. 440/2015). 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind reproducerea 

umană asistată medical ( PLx 462/2013) – sesizare în comun cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare regimul juridic al 

reproducerii umane asistate medical, fiind recunoscute şi garantate 

drepturile privind reproducerea umană asistată medical, precum şi 

asigurarea confidenţialităţii informaţiilor care ţin de aceasta. 
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Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 6 noiembrie 

2013. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 

favorabil, iar Comisia pentru drepturile omului a avizat negativ proiectul 

de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, 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 

continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind organizarea 

şi exercitarea profesiei de fizioterapeut ( Plx. 440/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea şi 

exercitarea profesiei de fizioterapeut, intervenţiile legislative vizând 

stabilirea cadrului general de organizare şi exercitare a acestei profesii, în 

concordanţă cu legislaţia europeană în materie. 

Senatul a  respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 27 mai 2015. 

Comisia pentru învăţământ, știință, tineret și sport a avizat negativ, 

iar Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru egalitatea 

de şanse pentru femei şi bărbaţi, precum şi  Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială au avizat favorabil propunerea legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară a 

comisiei. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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