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SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din perioada  15 -17 aprilie 2008 
 

 
 
 La lucrările comisiei din 15 aprilie 2008 sunt prezenţi 15 

deputaţi, neîregistrându-se absenţe, iar la lucrările comisiei din 16 

aprilie 2008 şi 17 aprilie 2008 sunt prezenţi 14 deputaţi, fiind 

absent motivat 1 deputat. 

 La lucrările comisiei participă în calitate de invitat dna 

Graziela Elena Vâjială, preşedinta Agenţiei Naţionale Antidoping. 

 Lucrările comisiei au fost conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei, care a supus la vot ordinea de zi. 

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

1. Dezbateri asupra Raportului pe anul 2007 al Agenţiei 

Naţionale Antidoping – sesizare în comun cu Comisia pentru 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi comisiile similare ale 

Senatului. 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

interzicerea E-urilor nocive sănătăţii în pâine şi produse de 

panificaţie, carne şi produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare 

şi alcoolice (Plx 170/2008). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi comisia  a procedat la 

dezbaterii asupra Raportului pe anul 2007 al Agenţiei Naţionale 

Antidoping – sesizare în comun cu Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport şi comisiile similare ale Senatului. 

În urma discuţiilor cu Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 

şi sport a Senatului s-a hotărât ca fiecare să dezbată separat 

raportul, urmând ca ulterior să elaboreze un raport comun. 

În urma dezbaterilor a rezultat următoarele: 

- Activitatea Agenţiei Naţionale Antidoping pe anul 2007 s-a 

desfăşurat pa baza a trei programe principale şi anume: 

1) Programul de educaţie şi informare care a cuprins acţiuni  

demarate în anul 2006 şi continuate în anul 2007cu  mese rotunde 
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la care au participat peste 440 de elevi şi profesori ai liceelor cu un 

program sportiv din mai multe judeţe ale ţării, concursuri tematice  

şi cursuri de educaţie antidoping pentru sportivi. 

2) Programul de testare în cadrul căruia s-au efectuat analize 

şi consultaţii asupra lotului de testare înregistrat, lotul de testare 

ţintă şi asupra lotului de testare a sportivilor care au solicitat şi au 

primit o scutire pentru uz terapeutic. 

3) Program de cercetare în cadrul căruia agenţia desfăşoară 

două tipuri de proiecte:  

- proiectul de cercetare socio-umană privind factorii de risc al 

comportamentului doping în raport cu relaţia dintre structura de 

personalitate şi ambianţa socială a sportivului; 

- proiectul de cercetare referitor la studii şi cercetări de 

detectare a substanţelor incluse pe lista interzisă de Agenţia 

Mondială Antidoping  şi la aspecte biochimice adiacente 

domeniului de control doping. 

S-a menţionat faptul că în anul 2007 Agenţia Naţională 

Antidoping a obţinut venituri proprii care au reprezentat 26% din 

bugetul acesteia. 

În concluzie, comisia, în unanimitate, a recomandat agenţiei 

să aibă atât o atitudine echidistantă în ceea ce priveşte controlul 

antidoping cât şi o activitate echilibrată în toate zonele ţării. 
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La punctul doi al ordinii de zi, comisia a procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind interzicerea  

E-urilor nocive sănătăţii în pâine şi produse de panificaţie, carne şi 

produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare şi alcoolice (Plx 

170/2008). 

Propunerea legislativă  are ca obiect de reglementare 

interzicerea folosirii E-urilor nocive sănătăţii în diferite produse 

alimentare, precum şi importul şi comercializarea produselor care 

conţin aceste substanţe nocive sănătăţii. 

Totodată, se propune ca lista cu E-uri să fie stabilită şi 

mediatizată de către Guvern. 

În urma dezbaterilor comisia a votat, în unanimitate, avizarea 

negativă a propunerii legislative în baza următoarelor argumente: 

- în legislaţia comunitară, problematica E-urilor este 

reglementată  prin Directiva Consiliului nr. 62/2645/EC referitoare 

la coloranţii utilizaţi în alimente destinate consumului uman, 

amendată de Directivele:65/469/EC, 67/653/EC, 68/419/EC, 

70/358/EC, 76/399/EC, 78/144/EC, 81/20/EC, 94/36/EC, 

95/45/EC şi prin Directiva Comisiei 95/45/EC ce stabileşte criterii 

de puritate specifice referitoare la coloranţii utilizaţi în industria 

alimentară. 

Noţiunea de aditiv alimentar a fost definită la nivelul 

legislaţiei europene prin Directiva 95/2/CE privind aditivii 
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alimentari, alţii decât îndulcitorii şi coloranţii a Parlamentului şi a 

Consiliului European, modificată prin Directiva 2003/114, care a 

fost transpusă în legislaţia română prin Ordinul ministrului 

sănătăţii nr. 975/1998 privind normele igienico-sanitare pentru 

alimente, modificat şi completat prin Ordinul nr. 246/2006 al 

ministrului sănătăţii, precum şi prin Ordinul comun nr. 

438/295/2002 al ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului 

agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor pentru aprobarea normelor  

privind  aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele 

alimentare pentru consum uman, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Alte categorii de aditivi alimentari sunt definite de Directiva 

94/35/EC privind îndulcitorii a Parlamentului şi Consiliului 

European, transpusă în legislaţia română tot prin Ordinul comun 

nr. 438/295/2002, precum şi de Directiva 94/36/EC Parlamentului 

şi Consiliului European privind coloranţii. 

- în legislaţia română, actul normativ care stabileşte cadrul 

juridic unitar referitor la producerea, ambalarea, depozitarea, 

transportul şi comercializarea alimentelor, responsabilităţile 

producătorilor şi comercianţilor de alimente, organizarea 

controlului oficial al alimentelor şi sancţiunilor în vederea 

protejării calităţii alimentelor este Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, 
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circulaţiei şi comercializării alimentelor, care defineşte aditivii 

alimentari alături  de alte componente alimentare, precum 

ingredienţii, contaminanţii alimentari, nutrienţii şi/sau suplimentele 

alimentare şi stabileşte regulile de utilizare a acestora. Conform 

secţiunii a 5-a din actul normativ mai sus menţionat ministrul 

agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul sănătăţii publice, ca 

autorităţi competente, au emis reglementări sau instrucţiuni 

comune referitoare la restricţii privind utilizarea anumitor aditivi 

alimentari. 

 

 

La punctul trei al ordinii de zi, comisia a discutat  şi alte 

probleme privind activitatea comisiei.  

Comisia a hotărât amânarea dezbaterii Raportului preliminar 

al comisiei privind ancheta privatizării S.C. Antibiotice S.A. Iaşi 

pentru următoarea săptămână, întrucât nu s-a primit punctul de 

vedere al Ministerului Sănătăţii Publice. 

De asemenea comisia a hotărât să înainteze Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului  o adresă prin care să solicite un 

răspuns referitor la procedura de selecţionare a consultantului 

financiar pentru privatizarea S.C. Antibiotice S.A. Iaşi. 

 



 7

La punctul  patru al ordinii de zi, comisia a procedat la studiu 

individual asupra proiectelor de legi şi propunerilor legislative 

înscrise în agenda comisiei. 

 

La lucrările comisiei, în ziua de 15 aprilie 2008, au fost 

prezenţi 15 deputaţi, neînregistrându-se absenţe: 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) , 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan               ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Movilă Petre                   ( Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PD-L) , 

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR), 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD-L ) , 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ),  

dl.dep.dr.Nechita Aurel   ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Rădulescu Cristian              ( Grup Parlamentar al PD-L ), 

dl.dep.Burnei Ion                     (Grup Parlamentar al PSD), 

dl.dep. Ciontu Corneliu            (Grup Parlamentar al PC). 

 La lucrările comisiei, în zilele  de 16 şi 17 aprilie 2008, au 

fost prezenţi 14 deputaţi: 
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 dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) , 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan               ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Movilă Petre                   ( Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PD-L) , 

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR), 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD-L ) , 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ),  

dl.dep.dr.Nechita Aurel   ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Rădulescu Cristian              ( Grup Parlamentar al PD-L ), 

dl.dep.Burnei Ion                     (Grup Parlamentar al PSD), 

dl.dep. Ciontu Corneliu            (Grup Parlamentar al PC),  

fiind absent motivat dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup 

Parlamentar al PNL). 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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