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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din ziua de 29.11.2006 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 

29.11.2006 între orele 14,00 - 18,30  având 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. 

 

Lucrările comisiei au fost deschise de către dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi, care a fost 

aprobată în unanimitate. 
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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 . 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

folosirea pe scară tot mai largă a substanţelor şi metodelor interzise în rândul 

sportivilor, faptul că utilizarea acestora pune în pericol sănătatea celor care 

le utilizează , precum şi principiile etice şi educative consacrate prin 

Convenţia împotriva dopajului adoptată în cadrul Consiliului Europei, la 

Strasbourg, la 16 noiembrie 1989, convenţie ratificată de Parlamentul 

României prin Legea nr.171/1998, prin care ţara noastră şi-a asumat 

obligaţia de a transpune în legislaţia internă prevederile europene în materie,    

a impus crearea unui cadru legislativ coerent, unitar şi aplicabil sferei de 

relaţii sociale specifice. 

Deoarece prezenţa unei substanţe interzise în proba biologică a unui 

sportiv va conduce la un test pozitiv, având drept consecinţă aplicarea de 

sancţiuni, se impune pentru protejarea sănătăţii sportivilor şi pentru 

respectarea principiilor etice şi fair play-ului în sport , ca în mediul sportiv 

să se utilizeze numai suplimente nutritive care nu conţin precursori 

hormonali şi/sau substanţe interzise . 

În urma dezbaterilor care au urmat, s-au desprins următoarele 

principale amendamente: 

- Pentru protejarea sănătăţii sportivilor, respectarea principiilor 

etice şi fair play-ului în sport şi evitarea sancţionării sportivilor, este 

interzisă prescrierea pentru aceste persoane a suplimentelor nutritive care 

conţin precursori ai hormonilor androgeni şi/sau a altor substanţe interzise. 
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- Producătorii şi cei care comercializează suplimentele nutritive 

au obligaţia de a proceda la etichetarea corespunzătoare a acestora, conform 

prezentei legi, pentru a evita administrarea accidentală sau voluntară a 

suplimentelor nutritive care conţin substanţe interzise şi/sau precursori ai 

hormonilor androgeni. 

- Utilizarea suplimentelor nutritive fără prescripţie medicală se 

sancţionează potrivit prevederilor capitolului IX din Legea nr.227/2006 

privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport. 

Comisia pentru sănătate şi familie a examinat şi adoptat, în 

unanimitate, amendamentele formulate asupra lit.b) – d) ale art.2, art.3, art.4. 

art.5 şi art.6 alin.(2), nou introdus. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi 

adoptare 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 ordinea 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. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , 

în vederea realizării unui cadru legislativ sistematizat şi coerent, se impune 

efectuarea unei corelări a Legii nr.30/2006 privind regulile de sănătate 

publică la folosirea ciupercilor din flora spontană, cu legislaţia anterior 
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apărută care reglementează activitatea consiliilor judeţene, respectiv Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În acest act normativ de bază, care reglementează expres atribuţiile 

organelor administraţiei locale, la art.104, care menţionează atribuţiile 

consiliilor judeţene, nu se specifică absolut nici o responsabilitate a acestei 

instituţii în domeniul asigurării sănătăţii publice. 

La nivelul tuturor judeţelor există două servicii publice deconcentrate 

ale ministerelor în teritoriu care au atribuţii în domeniul asigurării şi 

menţinerii sănătăţii publice ( autorităţile de sănătate publică, respectiv 

autoritatea de sănătate publică a municipiului Bucureşti şi direcţiile judeţene 

sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, respectiv direcţia sanitar-

veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a municipiului Bucureşti). Din 

aceste considerente s-a propus modificarea art.8 alin.(2) din Legea 

nr.30/2006, în sensul de a transfera obligaţia de a organiza activităţi de 

informare a populaţiei la sfârşit de săptămână şi în zilele nelucrătoare de la 

consiliile judeţene, aşa cum se menţionează în forma actuală a legii, către 

aceste direcţii deconcentrate ale ministerelor. 

În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate şi familie  

a hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil  proiectul 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 . 
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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. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi:  

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

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

Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( 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 ) , dl.dep.Ciontu Corneliu ( Fără 

apartenenţă la un grup parlamentar) , dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup 

Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup Parlamentar al PSD ), 

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

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

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

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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