
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                                   Nr.4c-8 /159 / 4  mai  2015 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 21 şi 23  aprilie 2015 

 

 

În zilele de 21 şi 23 aprilie 2015 Comisia pentru sănătate şi familie  

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Informarea comisiei de către raportori care vizează audierile 

asupra iniţiativelor legislative privind organizarea şi exercitarea profesiei 

de dietetician. 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2015 pentru modificarea şi 

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

( PLx 318/2015) . 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

etichetarea produselor alimentare care conţin gluten şi/sau lactoză ( Plx 

342/2015). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

completarea art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu 

privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale ( Plx 351/2015). 
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La  primul punct al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

informarea comisiei de către raportori care vizează audierile asupra 

iniţiativelor legislative privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

dietetician. 

La această întâlnire au participat reprezentanţi din zona academică , 

precum şi  reprezentanţi ai absolvenţilor de dietetică şi nutriţie. 

 

La  punctul doi al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.11/2015 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  ( PLx 318/2015) . 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 24 martie 

2015. 

Ministerul Sănătăţii susţine iniţiativa legislativă cu amendamente. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (2 abţineri), adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente. Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 

La  punctul trei al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind etichetarea 

produselor alimentare care conţin gluten şi/sau lactoză ( Plx 342/2015). 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 31 

martie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ întrucât propunerea legislativă 

este incompatibilă atât cu reglementările Uniunii Europene , cât şi cu 

legislaţia naţională în materie. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativă. 

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

cu unanimitate de voturi,  avizarea negativă a propunerii legislative. 
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La  punctul patru al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art.22 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea 

bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale ( Plx 

351/2015). 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 31 

martie 2015. 

Prevederile articolului 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2009 au fost abrogate prin intrarea în vigoare a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind 

asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de 

posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din 

subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a 

ministerelor. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativă. 

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

cu unanimitate de voturi,  avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi după cum urmează : 

dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Rodica Nassar , dna.dep. Lucreţia 

Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu, dl.dep.Iulian Dumitru Popescu, dna 

dep.Neviser Zaharcu ,  dna dep. Camelia Khraibani, dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici , dl.dep.Călin Potor, Bîrsăşteanu Florică, dl.dep.Grigore 

Crăciunescu, dl.dep.Cristian Horia , dna dep.Elena Ramona Uioreanu, 

dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu , dl.dep.Petru Movilă   , dl.dep. 

Bonis Istvan   , dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie   , fiind absenţi   dna 

dep.Camelia Margareta Bogdănici  şi dl.dep.Nicolae Bănicioiu  . 

 

PREŞEDINTE 

DR.FLORIN BUICU 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=417&cam=2&leg=2012
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