
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                     Nr. 28/164 /17 aprilie 2008 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

al şedinţelor comisiei din perioada 15 – 17  aprilie 2008 
 

 
La lucrările comisiei din ziua de 15 aprilie 2008 au fost prezenţi 15 

deputaţi, neînregistrându-se absenţe, iar în zilele de 16 şi 17 aprilie 2008 au 

fost prezenţi 14 deputaţi , un deputat fiind absent motivat. 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, dna Graziela 

Elena Vâjială , preşedinta Agenţiei Naţionale Anti-Doping. 

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

preşedintele comisiei. 

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

1. Dezbateri 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. 

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. 
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4. Studiu individual. 
 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea Raportului pe anul 2007 al Agenţiei Naţionale Anti-

Doping cu care este sesizată, în comun, cu Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor şi cu comisiile similare ale 

Senatului. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, acordă cuvântul dnei 

Graziela Elena Vâjială , preşedinta Agenţiei Naţionale Anti-Doping şi o 

roagă să prezinte, pe scurt, raportul. 

În decursul anului 2007, Agenţia Naţională Anti-Doping  a fundamentat 

şi promovat următoarele proiecte de acte normative specifice domeniului de 

activitate: 

- Hotărârea Guvernului nr. 719/04.07.2007 privind transmiterea unei 

părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea 

ANS-INCS, în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping. 

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2007 privind transmiterea unui imobil, 

aflat în domeniul public al ANS – prin Complexul Sportiv Naţional Lia 

Manoliu, în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping. 

Ambele hotărâri au contribuit la asigurarea spaţiului necesar desfăşurării 

activităţii Laboratorului de Control Doping. 

- Hotărârea Guvernului nr. 894/01.08.2007 privind aprobarea Strategiei 

Naţionale Anti-Doping pentru perioada 2007-2012 şi a Planului de Acţiune 

pentru implementarea acesteia. 

- Hotărârea Guvernului nr. 1578/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind constituirea şi utilizarea fondului de stimulente de 

către Agenţia Naţională Anti-Doping.  
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Pe parcursul anului 2007, Agenţia Naţională Anti-Doping a mai şi 

promovat o serie de acte normative cum ar fi Legea privind prevenirea şi 

combaterea traficului ilicit de substanţe şi/sau metode interzise, care a fost 

adoptată de Senat. 

Pentru realizarea obiectivelor acestui program a fost elaborat Planul 

anual de educaţie al Agenţiei Naţionale Anti-Doping. Acesta cuprinde 

acţiunile din cadrul campaniilor de informare şi educare demarate în anul 

2006 „Nu dopajului” şi „Campioni pentru un sport curat” şi continuând 

cu o nouă campanie lansată în decembrie 2007 intitulată „Bejing 2008 – 

Şansa  sportivilor curaţi” care se adresează sportivilor participanţi la 

Jocurile Olimpice. 

De asemenea, în cadrul campaniei „Campioni pentru un sportiv curat” 

au fost  realizate mai multe mese rotunde „Şi tu poţi fi campion” la care 

au participat peste 440 de elevi şi profesori ai liceelor cu program sportiv 

din mai multe judeţe ale ţării. 

A fost organizată o întrecere sportivă  „Cupa Cernica” la care au 

participat elevii liceelor din judeţul Ilfov şi au mai fost realizate şi trei 

concursuri tematice „Dopingul contravine spiritului sportiv” – un concurs 

de desene şi două concursuri de eseuri. 

În concordanţă cu Legea 227/2006, Hotărârea Guvernului nr. 

1592/2006 Codul Mondial Anti-Doping, Standardul Internaţional pentru 

Testare şi Planul naţional strategic s-au întocmit Planul naţional anual de 

testare, lotul de testare înregistrat, Lotul de testare ţintă, Lotul de testare a 

sportivilor care au solicitat şi au primit o scutire pentru uz terapeutic. 

În anul 2007, Agenţia Naţională Anti-Doping şi-a propus, ca, raportat 

la numărul total de sportivi legitimaţi – 108192 şi la numărul total al 

sportivilor de elită – 2240, să efectueze aproximativ 3000 de teste. Astfel,  
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faţă de numărul de teste planificat s-au realizat în total 3016 teste pe 

parcursul anului 2007. 

Din totalul de 3016, 1693 (56,14%) au fost suportate din subvenţia 

bugetară alocată Agenţiei şi 1323 (43,86%) de către federaţiile sportive 

naţionale, cluburi sportive şi alte  structuri sportive. 

Având în vedere tipul testării, din totalul de 3016, 1481 au fost făcute 

în competiţie  iar restul de 1535 în afara competiţiei, fără aviz prealabil. 

Lotul de testare înregistrat al Agenţiei Naţionale Anti-Doping a fost 

alcătuit în anul 2007 din 700 de sportivi de nivel naţional cât şi  de nivel 

internaţional. Din acest lot au fost testaţi  683 de sportivi. 

În lotul de testare ţintă au fost incluşi  102 sportivi şi 2 antrenori. Din 

totalul de 102 sportivi au fost testaţi 84 sportivi (81,55%). 

Pentru sportivi de nivel naţional, în anul 207, sa-u aprobat 23 cereri 

pentru acordarea unei SUT, dintre care 4 în procedura standard şi 19 în 

procedura restrânsă. 

Pentru sportivii de nivel internaţional, Agenţia Naţională Anti-Doping 

a fost înştiinţată că au aplicat 27 de sportivi. Din cele 27 de cereri, au fost 

aprobate 8 cereri de acordare SUT în procedura  standard şi 5 cereri în 

procedura restrânsă iar 2 cereri au fost respinse. Pentru celelalte 12 cereri 

Agenţia Naţională Anti-Doping nu a primit nici o decizie de aprobare sau 

respingere. 

Din totalul de 3016 controale doping, 21 au constituit încălcări ale 

reglementărilor doping. Din acestea, 17 au fost analitice şi 4 non-analitice 

(2 culturism şi 2 haltere). 

De asemenea, au fost 5 cazuri de încălcări analitice descoperite pe 

plan  internaţional, 2 la atletism, 1 la karate kyokusin IKO2, 1 la ecvestra 

şi 1 la haltere. 
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În anul 2007, din cele 36 staţii verificate, pentru un număr de 14 s-au 

făcut recomandări pentru îmbunătăţirea amenajării staţiilor de control 

doping conform prevederilor legale până la o dată de maximum 30 de 

zile. La controlul efectuat anterior s-a constat ca toţi administratorii de 

baze sportive au ţinut cont de recomandările primate pe baza procesului 

verbal. 

În anul 2007, conform acestui contract, Agenţia Naţională Anti-

Doping a onorat 30 de acţiuni comandate de  ANADO-ADS, recoltând 

100 de probe. În urma realizării acţiunilor din cadrul acestui contract 

Agenţia Naţională Anti-Doping a realizat venituri proprii în valoare de 

35.058 dolari. 

Dl.dep.Movilă Petru apreciază, în mod deosebit, activitatea 

desfăşurată de către Agenţia Naţională Anti-Doping pe anul 2007. 

Legislaţia în domeniu a fost modificată şi completată la iniţiativa dnei 

preşedinte Graziela Elena Vâjială. Domnia sa sugerează ca, pe viitor, 

activitatea Agenţiei Naţionale Anti-Doping să fie mai echilibrată pe 

întreg teritoriul ţării. De exemplu, în Moldova, această activitate nu a fost 

foarte bine resimţită. 

Dna Gabriela Vâjială solicită cuvântul şi arată că, într-adevăr, în 

zonele mai sărace ale ţării tentaţia dopajului este cu mult mai mare. În 

acest sens, au avut loc  acţiuni zonale (pe câte 4 judeţe). În prezent, mai 

sunt în control  8 judeţe din vestul ţării. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin intervine şi arată că soţia sa, care este medic  

nutriţionist, s-a confruntat cu situaţii în care atleţii au solicitat asistenţă 

pentru tratament cu insulină. Domnia sa a încercat să-i descurajeze dar a 

aflat că aproape toţi sportivii apelează la acest stimulent. 
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Dna Gabriela Vâjială intervine şi îşi exprimă regretul că  majoritatea 

sportivilor sunt educaţi în acest mod, de către antrenori. Cazurile de 

dopaj au crescut, în anul 2007, de la 8 la 21. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin sugerează că, pentru eficientizarea controlului 

antidoping, este necesară înregistrarea, prin cod, a tuturor sportivilor şi 

aplicării a controlului prin tragere la sorţi. 

Dl.dep.Movilă Petru apreciază poziţia Agenţiei Naţionale Anti-

Doping care încearcă să aibă o atitudine echidistantă. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel solicită cuvântul şi propune ca şi în cazul 

produselor din tutun şi alcool, să se iniţieze o campanie publicitară 

privind  antidopingul. 

Dna Gabriela Vâjială informează că există sancţiuni şi pentru sportivii 

care nu se prezintă la testele antidoping. Astfel, la 3 teste neefectuate, în 

18 luni, sportivul în cauză este automat suspendat. 

Domnia sa promite că va ţine seama de toate recomandările făcute 

de către membrii Comisiei pentru sănătate şi familie. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

apreciat pozitiv, în unanimitate, Raportul de activitate pe anul 2007 al 

Agenţiei Naţionale Anti-Doping şi va propune celor două Camere ale 

Parlamentului adoptarea acestuia în forma prezentată. 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a 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). 
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După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, 

conform Constituţiei României, art. 135 alin (2), statul trebuie să asigure 

crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii. Ca urmare, în 

Programul de guvernare 2005-2008, respectiv în capitolul 19 „Politica de 

protecţie a consumatorului” sunt abordate două direcţii principale de acţiune 

ale Guvernului României respectiv dezvoltarea cadrului instituţional şi 

educaţia consumatorilor. 

În expunerea de motive se arată că, pentru atingerea acestui din 

urmă obiectiv, Guvernul şi-a propus „crearea unui sistem informatic 

românesc cu privire la produsele şi serviciile cu risc ridicat şi imediat pentru 

viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor”. 

În timp ce unele E-uri sunt interzise în alimentele şi băuturile din 

aproape toate ţările membre ale Uniunii Europene, în statele desprinse din 

fosta URSS, în SUA şi Australia, la noi sunt numeroase produse alimentare 

şi băuturi care se comercializează fără nici o restricţie, constituind un atentat 

la sănătatea populaţiei. Astfel, românii consumă E-uri toxice cu nemiluita. 

Guvernanţii, probabil se consideră cu conştiinţa împăcată pentru faptul că pe 

etichetele produselor şi pe ambalaje sunt menţionate codificat otrăvurile 

conţinute şi concentraţia acestora. Pe nici un produs sau ambalaj pentru 

băuturi care conţine aditivi cancerigeni nu sunt precizate efectelor acestora 

asupra sănătăţii consumatorilor. 

Cu scopul de a contribui, pe de o parte la apărarea sănătăţii 

românilor, iar pe de altă parte pentru a alinia legislaţia românească la aceea 

din ţările membre ale Uniunii Europene şi SUA, iniţiatorii supun atenţiei 

propunerea legislativă privind interzicerea utilizării E-urilor nocive sănătăţii 

în pâine şi produse de panificaţie, carne şi produse din carne, dulciuri, 
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băuturi răcoritoare şi alcoolice. Propunerea legislativă vizează interzicerea 

E-urilor nocive sănătăţii atât în produsele româneşti cât şi a celor din import. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion solicită cuvântul şi arată că, prin această 

iniţiativă legislativă, se propune 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 nocive să fie  stabilită şi 

mediatizată de către Guvern. 

De asemenea, propunerea legislativă incriminează utilizarea E-urilor 

în produsele alimentare, precum şi importul şi comercializarea produselor ce 

au în compoziţie aceste substanţe nocive, asimilându-le infracţiunii de trafic 

de substanţe toxice. 

La nivelul Uniunii Europene, precizează dl.dep.Movilă Petru, 

problematica aditivilor este larg dezbătută în ceea ce priveşte influenţa pe 

care o pot avea asupra sănătăţii umane, sănătăţii animale, precum şi asupra 

mediului, produsele care conţin aditivi. Evaluarea acestor produse s-a 

realizat pentru fiecare tip de aditivi în parte, înainte de autorizarea punerii pe 

piaţă, luându-se în considerare avizul ştiinţific al autorităţii Europene pentru 

Siguranţa Alimentelor  (EFSA). 

Legislaţia prevede lista aditivilor autorizaţi, nivelele maxime admise  

pentru fiecare aditiv în parte şi fiecare aliment în care este permis adaosul  

acestora. Nivelele maxime admise de legislaţia europeană pentru aditivii 

alimentari, precum şi alimentele în care sunt permise au la bază  studii 

ştiinţifice aprobate de EFSA. 

În concluzie, toţi aditivi alimentari admişi de legislaţia europeană 

sunt siguri de condiţiile în care sunt utilizaţi corect şi ca atare nu poate fi 
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stabilită o listă a E-urilor nocive sănătăţii aşa cum propun iniţiatorii, 

subliniază domnia sa. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin intervine şi menţionează că, în cazul în care 

un stat membru doreşte impunerea unor restricţii naţionale cu privire la 

aditivii alimentari, trebuie să îşi fundamenteze poziţia  numai în urma unor 

studii de risc şi a unor evaluări ştiinţifice, după care notifică Comisia 

Europeană, Organizaţia Mondială a Comerţului şi celelalte state membre 

pentru a nu crea bariere în calea comerţului. Numai în cazul unui aviz 

favorabil al Comisiei Europene şi avizul ştiinţific al EFSA, acel stat membru 

poate promova actul normativ. 

Conform unui principiu de bază al  siguranţei alimentelor, introdus 

prin Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 

178/2002/EC privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, 

încrederea în alimente trebuie relaţionată cu încrederea în ştiinţă, acesta fiind 

fundamentul care a stat la baza înfiinţării EFSA. 

Promovarea unui act normativ privind interzicerea utilizării 

anumitor E-uri în pâine şi produse de panificaţie, carne şi produse din carne, 

dulciuri, băuturi răcoritoare şi alcoolice trebuie să fie fundamentată de studii  

ştiinţifice privind riscul asupra sănătăţii, apoi de avizul EFSA faţă de aceste 

studii şi de avizul Comisiei Europene şi al statelor membre, pentru ca 

această legislaţie să nu reprezinte bariere în calea liberei circulaţii a 

mărfurilor, subliniază domnia sa. 

În legislaţia comunitară, arată în continuare dl.dep.dr.Nechita Aurel, 

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, 
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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 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 definiţi 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 privind coloranţii a Parlamentului şi Consiliului 

European. 

În anul 2006 Comisia Europeană a adoptat un pachet  de propuneri 

legislative care vizează revizuirea cadrului normativ european privind 

aditivii alimentari în vederea clarificării şi actualizării legislaţiei în materie 

şi crearea unei proceduri comune unice de autorizare a aditivilor alimentari, 

aromelor şi îndulcitorilor. 

Domnia sa menţionează că, la nivel mondial, au fost stabilite 

standarde generale pentru utilizarea aditivilor alimentari, reguli reunite într-

un Codex Alimentarius elaborate de către UN`s Food&Agriculture (FAO) şi 

de World Health Organization (WHO). 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, intervine şi 

subliniază că, 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, 

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. 

Secţiunea a 5-a din actul normativ mai sus menţionat reglementează 

în mod special condiţiile privind utilizarea aditivilor alimentari, restricţiile 

de comercializare a produselor ce conţin aditivi sau alte substanţe 

neautorizate, cu specificarea competenţei Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale şi Ministerului Sănătăţii Publice ca autorităţi competente 

să  emită reglementări sau instrucţiuni comune 

Aşa cum am arătat deja mai sus, subliniază domnia sa, prin ordine 

comune ale celor două instituţii publice au fost transpuse o parte din 

directivele europene privind aditivii alimentari şi au fost reglementate deja 

restricţii privind utilizarea anumitor aditivi alimentari. 

Or, în condiţiile în  care legislaţia europeană în materia aditivilor 

alimentari, parţial transpusă în legislaţia română, este atât de stufoasă şi de 

tehnic redactată, în permanentă adaptare şi modificare în raport cu 

progresele ştiinţifice şi tehnice, iar legislaţia română în domeniul 

agroalimentar şi al aditivilor alimentari este aproape armonizată cu cea 

europeană, a redacta un proiect de lege care nu acoperă întreaga 
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problematică a obiectului de reglementare propus, nu utilizează termenii 

specifici şi nici măcar nu îi defineşte pe cei utilizaţi, care oricum aparţin 

limbajului comun, nu coroborează proiectul cu restul actelor normative în 

materie, conduce la elaborarea unui proiect legislativ inutil , din punct de 

vedere juridic, insuficient documentat şi care nu poate fi aplicat în relaţie cu 

ansamblul regulilor juridice deja stabilite. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion solicită cuvântul şi arată că legislaţia română 

în domeniul agroalimentar cuprinde atât acte normative cu caracter general, 

cât şi foarte multe acte specifice diferitelor categorii de produse alimentare, 

astfel încât dacă se doreşte o sistematizare a dispoziţiilor din legislaţia 

secundară privind aditivii alimentari şi a modului lor de utilizare, trebuie 

avute în vedere toate dispoziţiile existente pentru coroborarea lor, precum şi 

normele edictate la nivel european care se aplică direct în legislaţia română 

sau care necesită o transpunere prin acte normative ale legiuitorului intern. 

Pe de altă parte, dispoziţiile propunerii legislative ignoră orice alte 

dispoziţii ce stabilesc deja reguli privind importul şi comercializarea 

produselor alimentare. 

În plus, mai arată domnia sa, propunerea legislativă nu respectă 

regulile de tehnică legislativă obligatorii pentru elaborarea actelor  

normative, sub aspectul coordonării cu ansamblul actelor normative în 

materie, cu privire la documentarea şi asigurarea compatibilităţii cu 

legislaţia europeană, cu privire la determinarea conceptelor şi noţiunilor 

folosite  şi la utilizarea stilului juridic specific normativ, care să excludă 

orice echivoc. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să avizeze negativ propunerea legislativă privind 
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interzicerea E-urilor nocive sănătăţii în pâine şi produse de panificaţie, carne 

şi produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare şi alcoolice (Plx 170/2008). 

 

La punctul al treilea al ordinii de zi, „Diverse”, dl.dep.Movilă Petru, 

preşedintele comisiei de anchetă privind privatizarea S.C. Antibiotice S.A. 

Iaşi a informat pe cei prezenţi că, săptămâna viitoare, va înainta raportul 

preliminar  care cuprinde, în principal, trei concluzii: 

- privatizarea societăţii nu reprezintă un lucru obligatoriu; 

- managementul societăţii a fost bun; 

- dintre cele 2 soluţii de privatizare a fost aleasă soluţia financiară cea 

mai bună, nu şi din punct de vedere al asigurării protecţiei salariaţilor. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin intervine şi propune să se solicită AVAS să 

informeze comisia, în scris, asupra procedurii de selecţie  a consultantului 

financiar, precum şi a cuantumului onorariului care a fost achitat. 

Din punct de vedere al obiectivului anchetei, arată  dl.dep.dr.Luchian Ion, 

comisia este abilitată să constate doar dacă  soluţia de privatizare a fost bine 

aleasă. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu solicită cuvântul şi menţionează că, din 

punct de vedere legislativ, comisia nu poate interveni ci numai poate să 

emită propuneri şi recomandări. 

Dl.dep.Movilă Petru informează că au fost recepţionate, din presă, 

diverse semnale privind intenţia AVAS de a schimba directorul general al 

S.C. Antibiotice S.A. Iaşi. Domnia sa propune să se solicite AVAS-ului o 

confirmare a acestor zvonuri. De asemenea, domnia sa consideră că este 

inoportună schimbarea manageriatului societăţii în condiţiile  în care 

concluziile preliminare confirmă un management performant  al echipei 

manageriale. 



 14

În opinia dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu, comisia nu este abilitată să 

gireze echipa managerială a S.C. Antibiotice S.A. Iaşi şi se declară împotriva 

acestei solicitări. 

Aceeaşi opinie o exprimă şi dl.dep.dr.Luchian Ion. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că, în cazul prezentat, comisia îşi depăşeşte 

discret competenţa. În situaţia în care aceste zvonuri se confirmă, comisia 

poate solicita o opinie AVAS. 

În finalul acestor discuţii, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să discute raportul preliminar la viitoarea şedinţă a comisiei. 

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

asupra proiectelor de legi şi propunerilor legislative înscrise în agenda 

comisiei. 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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