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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 5 și 7 aprilie   2016 

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi din totalul de 19 

membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitați: 

- dl. Răzvan Vulcănescu, subsecretar în cadrul Ministerului 

Sănătății; 

- dna. Corina Teodor – consilier în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbateri în fond, asupra propunerii legislative privind 

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

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea creşelor (Plx. 55/2016). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

stimularea prezentării gravidelor la consultaţiile prenatale (Plx. 

119/2016). 
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4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

realizarea unor venituri suplimentare de către unităţile medicale publice 

(PLx457/2015). 

 
 
La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează 

la dezbaterea 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 înfiin ţarea Colegiului Dieteticienilor din România. 

În şedinţa din ziua de miercuri, 9 martie 2016, plenul Camerei 

Deputaţilor, în temeiul art.104 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, a hotărât retrimiterea propunerii legislative, în 

vederea unei noi examinării şi depunerii unui nou raport, întrucât nu a 

întrunit numărul necesar de voturi, fiind încadrată în categoria legilor 

organice. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 8 aprilie 2014. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, 

cu observaţii şi propuneri. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială au avizat favorabil propunerea legislativă, iar 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a acordat un 

aviz negativ. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăște, cu 

unanimitate de voturi,  respingerea propunerii legislative, întrucât a rămas 

fără obiect, soluţiile preconizate fiind  preluate în Legea nr.256/2015 

privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiin ţarea, 
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organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România, 

publicată în Monitorul Oficial nr.825 din 5 noiembrie 2015, Partea I. 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor  

(Plx. 55/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, 

informează că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

instituirii obligaţiei autorităţilor locale de a asigura condiţiile înfiin ţării a 

cel puţin unei creşe la 15.000 de locuitori. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu 

observaţii şi propuneri. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a propunerii legislative, cu un 

amendament admis. 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind stimularea prezentării 

gravidelor la consultaţiile prenatale (Plx. 119/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, 

informează că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

stimularea prezentării femeilor gravide la consultaţiile prenatale, prin 

acordarea gratuită, pentru fiecare nou-născut viu, a unui sprijin material la 

nivelul indicatorului social de referinţă. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 22 martie 2016; Consiliul Legislativ a avizat 
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favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri, iar Guvernul 

nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează 

la  dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind realizarea unor 

venituri suplimentare de către unităţile medicale publice (PLx457/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, 

informează că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare prestarea, 

în spitalele publice, de servicii medicale în regim privat, la cererea 

pacientului. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 9 iunie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu 

observaţii şi propuneri. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, au avizat 

favorabil proiectul de lege. 

Domnul Răzvan Vulcănescu solicită amânarea dezbaterilor în 

vederea prezentării unui nou punct de vedere. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. FLORIN BUICU 
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