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S I N T E Z A 
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În zilele de  28 şi 29 iunie 2016 Comisia pentru sănătate şi familie    

şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi continuarea dezbaterilor 

asupra propunerii legislative privind organizarea şi exercitarea profesiei 

de fizioterapeut ( Plx 440/2015). 

Senatul a  respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 27 mai 2015. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a avizat negativ, 

iar Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru egalitatea 

de şanse pentru femei şi bărbaţi, precum şi  Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială au avizat favorabil propunerea legislativă. 

În cadrul discuţiilor, membrii comisiei au hotărât amânarea 

dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară a comisiei. 

 

În ziua de 30 iunie 2016 membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au participat la evenimentul de lansare a „Coaliţiei pentru 

Sănătatea Femeii” . 

Alături de Fundaţia Renaşterea, membrii Coaliţiei pentru Sănătatea 

Femeii sunt: Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer, Coaliţia 

Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România şi Alianţa 

Pacienţilor Cronici din România, Institutul pentru Educaţie şi Dezvoltare 

în Sănătate, Societatea Română de Chirurgie a Sânului şi Oncologie şi 



Societatea Română de Medicină Sportivă. Coaliţia pentru Sănătatea 

Femeii se bucură de sprijinul Comisiei de Sănătate şi Familie a Camerei 

Deputaţilor, Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Educaţiei Naţionale 

şi Cercetării Ştiinţifice. Parteneri ai acestei iniţiative sunt, printre 

alţii, Centrul pentru Inovaţie în Medicină, Politici de Sănătate sau Şcoala 

Pacienţilor. 

Coaliţia pentru Sănătatea Femeii îşi propune să aducă în prim 

planul strategiei naţionale de sănătate un program dedicat sănătăţii 

femeilor, având ca obiective implementarea unui program naţional de 

screening pentru cancerul de sân, promovarea adecvată a programului 

naţional de screening pentru cancerul de col uterin, precum şi creşterea 

gradului de informare asupra importanţei controalelor periodice în cazul 

cancerului ovarian. 

În cadrul acestui demers a fost iniţiat studiul „Afecţiuni oncologice 

feminine în România”, cea mai amplă cercetare privind impactul 

cancerului de col uterin, cancerului ovarian şi a celui de sân în ţara 

noastră. 

 

La lucrările comisiei au participat   18 deputaţi după cum urmează : 

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

Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu,  dna dep.Neviser Zaharcu ,  dna dep. 

Camelia Khraibani, dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dl.dep.Iulian 

Dumitru Popescu , dl.dep.Călin Potor, dl.dep.Bîrsăşteanu Florică, 

dl.dep.Cristian Horia , dl.dep.Grigore Crăciunescu, dna dep.Elena 

Ramona Reuer , dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu , dl.dep.Vicenţiu 

Mircea Irimie, dna dep.Camelia Margareta Bogdănici , dl.dep. Bonis 

Istvan   , dl.dep.Petru Movilă , fiind absent  dl.dep.Nicolae Bănicioiu   . 
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