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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

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

reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern (PL-x 

734/2011) - sesizare în comun cu Comisia pentru industrii  . 

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

suplimentele alimentare  (PL-x 468/2012)  – sesizare în comun cu 

Comisia pentru agricultură. 

3. Dezbateri, în fond,  asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician ( Pl-x 188/2014). 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician ( Pl-x 202/2014). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind reglementarea 

marketingului substituenţilor de lapte matern ( PLx 734/2011) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 



Doamna deputat Rodica Nassar, preşedintele Comisie, informează 

că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 

privind marketingul substituenţilor laptelui matern, precum şi practicile 

aferente acestuia, în vederea asigurării, astfel cum rezultă din Expunerea 

de motive, a unei nutriţii adecvate şi sănătoase sugarilor şi copiilor de 

vârstă mică, prin protecţia şi promovarea alăptării, în vederea ameliorării 

stării de sănătate a acestora, dar şi prin asigurarea utilizării corecte a 

substituenţilor laptelui matern, atunci când aceştia sunt necesari, printr-un 

marketing corespunzător şi prin furnizarea de informaţii consistente şi 

obiective, într-o formă adecvată publicului. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit 

proiectul de Lege în şedinţa din 28 noiembrie  2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială, precum şi Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au avizat favorabil 

iniţiativa legislativă. 

Comisia pentru industrii şi servicii a înaintat un raport preliminar 

de adoptare, cu amendamente. 

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

cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind suplimentele 

alimentare (PLx 468/2012) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

agricultură. 

Doamna deputat Rodica Nassar, preşedintele Comisie, informează 

că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului unitar 

de reglementare şi a bazei de date care să conţină toate tipurile de 

suplimente alimentare certificate în concordanţă cu cerinţele Uniunii 
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Europene. Totodată se stabilesc sancţiuni penale şi contravenţionale 

pentru nerespectarea prevederilor instituite de prezenta lege. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de 

lege în şedinţa din 30 octombrie 2012. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, iar 

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

proiectul de lege cu un amendament. 

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

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La punctele 3 şi 4  ale ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat 

la dezbateri asupra propunerii legislative privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de dietetician ( Plx 188/2014) şi asupra propunerii 

legislative privind organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician ( Plx 

202/2014). 

Doamna deputat Rodica Nassar, preşedintele Comisie, informează 

că propunerile legislative au ca obiect comun de reglementare şi anume, 

stabilirea cadrului juridic privind exercitarea profesiei de dietetician, 

precum şi înfiinţarea Colegiului Dieteticienilor din România. 

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

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La finalul discuţiilor, membrii Comisie au aprobat, în unanimitate, 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru sănătate şi 

familie. 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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