PARLAMENTUL ROMÂNIEI
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COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
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Nr. 4c-11/256

AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008
privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit
de substanţe dopante cu grad mare de risc
(PLx. 436/2018)

În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
adresa nr. PLx.436 din 03 septembrie 2018, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi
sport a primit, spre avizare, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante
cu grad mare de risc.
Proiectul de lege a fost dezbătut în Comisie în şedinţa din 12 septembrie 2018.
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil
asupra proiectului de lege menţionat cu amendamentul admis din Anexă.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria
legilor ordinare.
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Anexă

AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.

Text
Lege nr.104/2008, rep,
cu modific şi complet ult

Text
adoptat de senat

1.

Art. 4 - (1) Consiliul are în
componenţă 7 membri,
după cum urmează:
a) preşedintele Agenţiei
Naţionale Anti-Doping;
b) un reprezentant al
Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor,
desemnat de preşedintele
Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor;
c) un reprezentant al
Inspectoratului General al
Poliţiei Române, desemnat
de inspectorul general al
Inspectoratului General al
Poliţiei Române;
d) un reprezentant al
Autorităţii Naţionale a
Vămilor,
desemnat
de
vicepreşedintele Agenţiei
Naţionale de Administrare
Fiscală;
e) un reprezentant al
Ministerului
Public,
desemnat de procurorul
general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie;
f) un reprezentant al
Ministerului
Sănătăţii,
desemnat
de
ministrul
sănătăţii;
g) un reprezentant al
Ministerului
Justiţiei,
desemnat
de
ministrul
justiţiei.

7. La articolul 4,
alineatele (1), (3) și (7) se
modifică și vor avea
următorul cuprins:
”Art. 4. - (1) Consiliul
are în componență 9
membri,
după
cum
urmează:
……………
j) câte un reprezentant al
facultăților de medicină
generală și de chimie
aplicată;
……………..

Text propus de
Comisie
(autor
amendament)

Motivare

La
punctul
7, Prin
articolul 4, litera j) a includerea
alineatului (1) se acestor
reprezentanți
elimină.
s-ar
depăși
numărul de
Autor: Comisia
membri
ai
Consiliului.

