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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, membrii 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. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea şi 

combaterea dopajului în sport, republicată ( PLx 381/2010 ). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

amendamentelor la anexele A, B şi C ale Convenţiei privind poluanţii 

organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin 

deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-

4/16, SC-4/17 şi SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinţei 

Părţilor la Geneva la 4 - 8 mai 2009 ( PL x 377/2010) . 

3. Diverse. 
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La primul punct al ordini de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea 

dopajului în sport, republicată ( PLx 381/2010 ), adoptat de către Senat în 

şedinţa din 16 iunie 2010. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

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

urmărindu-se consolidarea cadrului legislativ în domeniu, prin 

recunoaşterea în condiţii de reciprocitate de către Agenţia Naţională Anti-

Doping a testărilor doping efectuate asupra sportivilor români, a scutirilor 

pentru uz terapeutic acordate acestora, precum şi a deciziilor finale emise 

de către orice semnatar al Codului Mondial Anti-Doping. De asemenea, 

se are în vedere completarea reglementării referitoare la cazurile de 

încălcare repetată a normelor legale, prin prevederea posibilităţii aplicării 

unei sancţiuni suplimentare în situaţia descoperirii unei noi încălcări a 

reglementărilor anti-doping, după luarea unei decizii în cazul unei prime 

încălcări. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru sănătate şi 

familie, a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege, în forma adoptată de către Senat. 

 

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

procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

amendamentelor la anexele A, B şi C ale Convenţiei privind poluanţii 

organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin 

deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-

4/16, SC-4/17 şi SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinţei 

Părţilor la Geneva la 4 - 8 mai 2009  ( PL x 377/2010) , Camera 

Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 
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Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că proiectul de 

lege îşi propune să introducă în legislaţia naţională noile amendamente 

aduse anexelor A, B şi C ale Convenţiei privind poluanţii organici 

persistenţi. 

Prin adoptarea proiectului de lege se impune reactualizarea 

obiectivelor şi măsurilor prevăzute în Planul Naţional de Implementare, 

elaborat în conformitate cu prevederile art.7 al Convenţiei, respectiv 

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1497/2008 privind 

aprobarea Planului naţional de implementare a prevederilor Convenţiei 

privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 

2001, aferent perioadei 2008-2029, pentru a putea gestiona situaţia 

curentă privind noile substanţe introduse, cât şi pentru a putea preveni 

eventualele producţii sau utilizări. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru sănătate şi 

familie, a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele 

probleme privind activitatea sa curentă. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 

 


		2010-06-30T14:25:05+0300
	Cristina E. Bologan




