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PROCES VERBAL 
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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 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 au participat, în calitate de invitaţi: 

- dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii; 

- dl. Paul Mitroi – director în cadrul Autorităţii de Supraveghere 

Fiscală. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Audierea Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi 

Mijlocii din România. 

2. Dezbateri generale asupra propunerii legislative privind 

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

3. Dezbateri generale asupra propunere legislativă privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician ( Plx 202/2014) . 
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4. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru 

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

sănătăţii ( PLx 314/2015) – sesizare în comun cu Comisia juridică de 

disciplină şi imunităţi . 

 

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

audierea Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din 

România. 

La aceste audierii au participat reprezentanţi ai principalilor 

producători de produse de tutun şi ai Asociaţiei Naţionale a 

Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România, având ca tema iniţiativa 

parlamentară, prin care se intenţionează interzicerea completa a fumatului 

în toate spaţiile publice închise, care a fost amendată în cadrul Comisiei 

de industrii şi servicii în sensul restricţionării comercializării produselor 

din tutun “la o distanţă mai mică de 250 metri faţă de orice punct de acces 

în spitale şi în unităţi de învăţământ. Distanţa se va măsura pe „drumul 

rutier cel mai scurt”, fără consultarea celor implicaţi şi afectaţi de această 

măsură extremă şi neadecvată.  

De asemenea, s-a subliniat faptul că aceasta este o propunere 

extremă şi care nu a fost dezbătută care are un impact economic  şi social 

negativ pe întreg teritoriul României. În aceste condiţii, măsura propusă 

de interzicere a  comercializării produselor  de tutun “la o distanţă mai 

mică de 250 metri faţă de orice punct de acces în spitale şi în unităţi de 

învăţământ“ nu poate fi aplicată sau aplicabilă vreodată şi nu ţine cont de 

resursele şi capacitatea limitată instituţională a autorităţilor centrale şi 

locale. 

 

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

dezbateri generale asupra propunerii legislative privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de dietetician ( Plx 188/2014) . 
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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 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 propunere legislativă 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 

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

dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

314/2015) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi . 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în 

vederea soluţionării problemelor din domeniul malpraxisului. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 

martie 2015. 

Dl. Răzvan Vulcănescu intervine şi precizează că Ministerul 

Sănătăţii nu susţine promovarea prezentei propuneri legislative.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere, 

care va fi înaintat Comisiei juridice,  de disciplină şi imunităţi . 

 

 

 

PREŞEDINTE 

DR.FLORIN BUICU 
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