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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. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitaţi: 

- dl. Dorel Săndesc – secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii; 

- dl. Alin Ţucmeanu – secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii; 

- dna. Graziela Vâjâială -  preşedinte Agenţia  Naţională Anti-

Doping. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Raportul de activitate pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale 

Anti-Doping. 

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

realizarea unor venituri suplimentare de către unităţile medicale publice   

( PLx 457/2015). 

3. Dezbateri, în fond,  asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician ( Plx 188/2014) . 
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4. Dezbateri, în fond,  asupra propunerii legislative privind 

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

5. Dezbateri generale asupra  proiectului de Lege privind 

modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun ( PLx 399/2011). 

6. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun ( PLx 287/2015) . 

 

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

dezbaterea raportului de activitate pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale 

Anti-Doping ( R7/2015) - sesizare în comun cu Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor, Comisia 

pentru sănătate publică şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport din Senat. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

în baza prevederilor art. 6, punctul 23 din Legea nr. 227/2006 privind 

prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, conform căreia 

„În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 5, Agenţia îndeplineşte 

următoarele atribuţii: […] prezintă, anual, un raport de activitate 

Guvernului şi Parlamentului”, Agenţia Naţională Anti-Doping a elaborat 

un Raport de activitate pe anul 2014. 

 Doamna preşedinte Graziela Vâjâială prezintă, succint, acest 

Raport care cuprinde  date şi informaţii despre programul de educaţie, 

informare şi prevenire, programul de testare  şi analiză doping, programul 

de cercetare ştiinţifică, programul de prevenire şi combatere a producerii 

şi traficului ilicit de substanţe dopante, cooperarea şi dezvoltarea 

internaţională, precum şi perspectivele viitoare în acest domeniu. 
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Comisia a luat act de conţinutul Raportului de activitate pe anul 

2014 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping şi a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să îl supună spre prezentare Camerelor reunite ale Parlamentului. 

 

La punctul doi 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 ( PLx 457/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

 propunerea legislativă are ca obiect de reglementare prestarea, în 

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

pacientului. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 iunie 

2015. 

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

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

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

dezbateri,  în fond,  asupra propunerii legislative privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de dietetician ( Plx 188/2014) . 

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 , Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială, precum şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi  au avizat favorabil propunerea legislativă. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamente 

admise care se regăsesc în raportul întocmit de  comisie. 

 

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

dezbateri, în fond,  asupra 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 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 finalizării dezbaterilor, membrii comisiei  au hotărât,  cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative, deoarece a 

rămas fără obiect, soluţiile preconizate fiind preluate în raportul de 

adoptare asupra propunerii legislative privind organizarea şi exercitarea 

profesiei de dietetician (Plx 188/2014). 

 

Dezbaterile  asupra punctelor cinci şi şase aflate pe ordinea de zi au 

fost amânate. 

PREŞEDINTE 

DR.FLORIN BUICU 
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