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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţi . 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi doamna Gratziela Vâjială, 

preşedintele Agenţiei Naţionale Antidoping. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei  care supune la vot ordinea de zi. 

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.59/2006 privind utilizarea 

suplimentelor nutritive de către sportivi ( PLx 863/2006). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

alin.(2) al art.8 din Legea nr.30/2006 privind regulile de sănătate publică la 

folosirea ciupercilor din flora spontană ( PLX 887/2006). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 
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Lucrările comisiei sunt deschise de către dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi, care este aprobată în 

unanimitate. 

 

La primul punct al ordinii de zi, comisia a procedat la continuarea 

dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către 

sportivi ( PLx 863/2006), adoptat de Senat în şedinţa din 9 noiembrie 2006, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

proiectul de lege supus dezbaterilor reprezintă o măsură de siguranţă privind 

protecţia sportivilor de performanţă împotriva dopajului şi totodată 

degrevarea răspunderii medicilor privind consumul de substanţe care conţin 

stimulente nutritive interzise sportivilor. 

Obiecţiile de principiu ale domniei sale privind inutilitatea proiectului 

de lege, expuse în şedinţa anterioară, s-au datorat neînţelegerii scopului pe 

care îl are proiectul de lege; în urma discuţiilor cu dl.sen.prof.dr.Dan Sabău, 

preşedintele Comisiei pentru sănătate publică a Senatului şi cu 

dl.prof.I.Drăgan, cel mai mare specialist în domeniu, domnia sa a înţeles 

acest lucru şi totodată necesitatea promovării proiectului de lege în forma 

înaintată de Senat. 

În concluzie, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei îşi 

retrage obiecţiile făcute şi propune adoptarea proiectului de lege cu 

modificări de formă. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune să se dezbată fiecare articol din 

proiectul de lege. 
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Art.2 lit.b) şi c) 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă de ce textul lit.b) şi lit.c) face referire 

numai la precursori ai hormonilor androgeni. 

Doamna Gratziela Vâjială răspunde : „ în controlul efectuat de către 

Laboratorul de control doping din Koln, s-a stabilit că precursorii hormonali 

şi/sau steroizii anabolici hormonali sunt agenţi dopanţi şi, ca urmare, numai 

aceştia au fost incluşi pe lista substanţelor interzise.” 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca sintagma „precursori hormonali” 

să fie înlocuită cu sintagma „precursori ai hormonilor androgeni”. 

Supus la vot, amendamentul este aprobat în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca la lit.d) să se elimine cuvântul 

„sau” întrucât nu este necesar. 

De asemenea apreciază că fraza „preparate... care au în compoziţia lor 

macro şi micronutriente sau alte substanţe comestibile care sunt consumate 

în cantităţi definite, ....” este evazivă şi neclară. Ce înseamnă „cantităţi 

definite” ? 

Doamna Gratziela Vâjială arată că definiţiile corespund Ordonanţei 

Guvernului nr. 27/2001. Sintagma „cantităţi definite” se referă la consumul 

stimulentelor nutritive conform cantităţii zilnice prescrise; acest termen a 

fost impus de Ministerul Sănătăţii Publice . 

Art.3 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca alin.(1) să fie completat cu 

sintagma „ Sportivul astfel cum a fost definit la art.3 pct.1 din Legea 

nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport...” 

Motivarea constă în faptul că textul face referire numai la sportivii de 

performanţă, care sunt definiţi prin această lege. 

Supus la vot amendamentul este adoptat, în unanimitate. 
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Dl.dep.dr.Paveliu Sorin consideră că sintagma „personalul asistent al 

sportivilor” prevăzută la art.3 alin.(2) nu este necesară deoarece medicul 

prescrie suplimentele nutritive; ce face antrenorul sau alt personal asistent în 

acest caz ? 

Dl.dep.Movilă Petru propune ca să se introducă sintagma  „personalul 

asistent medical al sportivilor”. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin nu este de acord cu antevorbitorul său. 

Domnia sa întreabă care este scopul urmărit prin sintagma „personalul 

asistent al sportivilor” întrucât acesta nu are voie să prescrie stimulente 

nutritive; „nu există o logică în acest text”. 

Dl.dep.Movilă Petru propune ca sintagma „personalul asistent” să se 

elimine şi să se precizeze că numai medicii au dreptul să prescrie stimulente 

nutritive. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin răspunde că o asemenea prevedere există la 

alin.(1). 

Dl.dep.Movilă Petru propune modificarea alin.(2) astfel : „Este 

interzisă prescrierea, recomandarea sau oferirea către sportivi a 

suplimentelor nutritive care conţin precursori ai hormonilor androgeni şi/sau 

substanţe interzise.” 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

amendamentul propus care este votat în unanimitate. 

Art.4 

Dl.dep.Movilă Petru apreciază că la alin.(2) care prevede ce trebuie să 

cuprindă eticheta suplimentului nutritiv , este necesară o nouă literă, ca lit.e) 

care să cuprindă şi prevederile OPC. 

Doamna Gratziela Vâjială răspunde că ordinul ministrului sănătăţii 

publice nr.1214/2004 prevede ce trebuie inscripţionat pe etichetă. 
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Dl.dep.Movilă Petru  propune reformularea alin.(1) astfel: 

„Producătorii şi cei care comercializează suplimente nutritive au 

obligaţia de a proceda la etichetarea corespunzătoare a acestora.” Această 

formulare este mai clară. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune reformularea alin.(2) lit.d) astfel: „o 

atenţionare cu menţiunea „Interzis sportivilor” în cazul în care respectivul 

supliment nutritiv conţine substanţe interzise şi/sau precursori ai hormonilor 

androgeni.” 

Supuse la vot amendamentele au fost adoptate în unanimitate. 

Art.5 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune 

reformularea art.5 alin.(1) şi alin.(2) astfel: „Suplimentele nutritive pot fi 

testate din punct de vedere al contaminării cu precursori ai hormonilor 

androgeni şi/sau substanţe interzise, de către un laborator de control doping 

certificat ISO 17025 numai la cererea expresă a Agenţiei Naţionale 

Antidoping ori a persoanei fizice şi/sau juridice implicate într-un caz de 

dopaj.” 

Este necesar ca laboratorul să corespundă unui standard mondial care 

este ISO. 

(2) Costurile analizei suplimentelor nutritive sunt suportate de 

solicitant.

Supuse la vot amendamentele sunt adoptate în unanimitate. 

Art.6 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune un nou text ca alin.(11) cu următorul 

cuprins: „Nerespectarea prevederilor art.3 alin.(1) se sancţionează potrivit 

prevederilor capitolului IX din Legea nr.227/2006 privind prevenirea şi 

combaterea dopajului în sport.” Această precizare este necesară pentru a 
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responsabiliza sportivul , care trebuie să utilizeze suplimente nutritive numai 

pe bază de prescripţie medicală. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca alin.(2) 

din proiectul de lege să devină alin.(3), prin renumerotare. 

Art.7 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot art.7 

care este adoptat , în unanimitate, în forma iniţială. 

Art.8 şi 9 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot art.8 

şi 9 care sunt adoptate, în unanimitate, în forma iniţială. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

proiectul de lege cu modificările aprobate, iar comisia adoptă , în 

unanimitate,  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi ( PLx 

863/2006) cu amendamentele care vor face obiectul raportului. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege pentru 

modificarea alin.(2) al art.8 din Legea nr.30/2006 privind regulile de 

sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană ( PLX 887/2006), 

adoptat de către Senat în şedinţa din 14 noiembrie 2006, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2) al art.8 din Legea 

nr.30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din 

flora spontană, în sensul transferării obligaţiei de a organiza activităţi de 

informare a populaţiei la sfârşit de săptămână şi în zilele nelucrătoare de la 
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consiliile judeţene, aşa cum se menţionează în forma actuală a legii, către 

direcţiile judeţene de sănătate publică, respectiv a municipiului Bucureşti şi 

către direcţiile judeţene sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, 

respectiv a municipiului Bucureşti. 

Dl.dep.Movilă Petru arată că în actul normativ de bază sunt 

reglementate atribuţiile administraţiei locale ( art.104) fără a se specifica 

responsabilităţile acestei instituţii în domeniul asigurării sănătăţii publice. În 

vederea realizării unui cadru legislativ coerent se impune corelarea Legii 

nr.30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din 

flora spontană cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 

Domnia sa este pentru avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 

forma înaintată de Senat. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

avizarea proiectului de lege, iar comisia votează, în unanimitate, avizarea 

favorabilă a  proiectului de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.8 din 

Legea nr.30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor 

din flora spontană ( PLX 887/2006), în forma adoptată de către Senat. 

 

La punctul trei comisia a discutat şi alte probleme curente privind 

activitatea comisiei . 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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