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BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician trimisă Comisiei pentru 

sănătate şi familie spre dezbatere,  în fond, cu adresa nr. Plx 202/2014  din 

14 aprilie 2014. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor organice. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dr.Florin Buicu 
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R A P O R T   
asupra propunerii legislative privind organizarea şi  

exercitarea profesiei de dietetician 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată 
spre dezbatere în fond,  cu propunerea legislativă privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de dietetician trimisă cu adresa nr. Plx 202/2014 din 
14 aprilie 2014. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 

inţiativa legislativă , în şedinţa din 8 aprilie 2014. 
 
Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 2, din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

 
 La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1347 din 

9.12.2013); 
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi ( nr.Plx 202 din 23.04.2014) ; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială ( nr.4c-7/185 din 28.05.2014); 
- avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi (nr.37/283 din 24.04.2014). 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea 
cadrului juridic privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi 
înfiinţarea Colegiului Dieteticienilor din România. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat,  membrii Comisiei au examinat iniţiativa 
legislativă, în şedinţa din 23 iunie 2015. La lucrările comisiei au fost 
prezenţi  18 deputaţi din totalul de 19 membri. 

 
   La dezbaterile comisiei a participat, în conformitate cu 

prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei  Deputaţilor, dl. Alin Iulian 
Ţucmeanu - secretar de stat în Ministerul Sănătăţii. 

 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  

hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician  deoarece a 
rămas fără obiect , soluţiile preconizate fiind  preluate în raportul      
nr.4c-8/247/23 iunie 2015 asupra propunerii legislative privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician ( Plx 188/2014) . 

  
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor organice .  
 

  
 
 

              PREŞEDINTE,                                          SECRETAR, 
 

             Dr.Florin Buicu                                       Dr.Camelia Bogdănici 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gheorghe Marinescu – şef birou 
Întocmit,  
Cristina Bologan – consilier  parlamentar 
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