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PROCES VERBAL 
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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. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut  ( Plx. 440/2015). 

 
În zilele de 28 și 29 iunie, membrii Comisiei procedează la 

continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind organizarea 

şi exercitarea profesiei de fizioterapeut ( Plx. 440/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea şi 

exercitarea profesiei de fizioterapeut, intervenţiile legislative vizând 

stabilirea cadrului general de organizare şi exercitare a acestei profesii, în 

concordanţă cu legislaţia europeană în materie. 

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

Comisia pentru învăţământ, știință, tineret și sport a avizat negativ, 

iar Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru egalitatea 
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de şanse pentru femei şi bărbaţi, precum şi  Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială au avizat favorabil propunerea legislativă. 

În cadrul discuţiilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, 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”. 

La acest eveniment au participat din partea: Administrației 

Prezidențiale, doamna conf.univ.dr. Diana Păun – consilier de stat,  

Ministerului Sănătății, doamna Corin Pop – secretar de stat, Fundației 

Renașterea, doamna Mihaela Geoană – președinte, doamna Andreea Esca 

– ambasador al Fundației Renașterea, precum și reprezentații ai 

asociațiilor de pacienții și specialiști ai domeniului medical. 

Coaliţia pentru Sănătatea Femeii reprezintă  un parteneriat strategic 

între ONG-uri, instituţii ale statului şi profesionişti din domeniul 

sănătăţii, care militează pentru susţinerea adecvată a sănătăţii femeilor din 

România, a importanţei prevenţiei şi diagnosticării precoce a cancerului 

ovarian, de col uterin şi mamar, în contextul în care statisticile atrag 

atenţia că femeile diagnosticate cu aceste tipuri de cancer au o rată de 

supravieţuire cumulată de doar 59,3%, comparativ cu o medie europeană 

de 69,4%. Coaliția pentru Sănătatea Femeii își propune astfel să aducă în 

prim planul strategiei naționale de sănătate un program dedicat sănătăţii 

femeilor, având ca obiective implementarea unui program național de 

screening pentru cancerul de sân, promovarea adecvată a programului 

național de screening pentru cancerul de col uterin, precum și creșterea 

gradului de informare asupra importanței controalelor periodice în cazul 

cancerului ovarian. 
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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. 

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. 

 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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