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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din ziua de 22.11.2006 

 

 

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

22.11.2006 între orele 14,00 - 19,00  având următoare ordine de zi: 

1. Dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

consacrarea zilei de 5 iunie ca „Ziua împotriva violenţei asupra copilului în 

România"    ( PLx 867/2006). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive 

de către sportivi ( PLx 863/2006). 

3. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative "Legea 

farmaciei" (Plx 483/2006). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual. 

 

La lucrările comisiei a participat, ca invitat, doamna Gratziela Vâjială, 

preşedintele Agenţiei Naţionale Antidoping. 
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Lucrările comisiei au fost conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei . 

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

procedat la examinarea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

consacrarea zilei de 5 iunie ca „ Ziua împotriva violenţei asupra copilului în 

România"( PLx 867/2006), adoptată de către Senat în şedinţa din 9 

noiembrie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare atât consacrarea zilei 

de 5 iunie ca zi împotriva violenţei copilului cât şi organizarea campaniilor 

de informare şi sensibilizare a publicului de către autorităţi centrale şi locale 

abilitate. 

În urma dezbaterilor comisia a hotărât, în unanimitate, admiterea fără 

modificări a proiectului de Lege pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca „ Ziua 

împotriva violenţei asupra copilului în România" ( PLx 867/2006), în forma 

adoptată de către Senat. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a dezbătut proiectul 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. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri 

privind utilizarea suplimentelor de către sportivi, distribuirea şi 

comercializarea acestora, precum şi responsabilităţi în sarcina 

producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor unor astfel de produse. 

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât amânarea finalizării 

proiectului de lege întrucât definiţiile referitoare la stimulentele nutritive, 
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nutrienţi, precursori hormonali şi contaminare sunt evazive , incorecte şi 

incomplete. 

Referitor la suplimentele nutritive s-a apreciat că verificarea utilizării 

acestora, aşa cum este prevăzută în proiectul de lege, nu se poate realiza 

deoarece acestea fac parte din categoria OTC-urilor care pot fi achiziţionate 

din farmacii fără prescripţie medicală; inscripţionarea pe etichetă „interzis 

sportivilor” nu reprezintă un mijloc de protecţie a acestora . De asemenea, 

utilizarea suplimentelor nutritive pentru sportivi numai pe baza prescripţiei 

medicale, aşa cum este prevăzut în proiectul de lege, nu reprezintă o garanţie 

că sportivul respectă recomandările medicului. 

Comisia pentru sănătate şi familie a considerat că proiectul de lege, 

aşa cum a fost elaborat, este neaplicabil şi reprezintă o suprareglementare a 

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

proiectul de lege nu reflectă conţinutul acestuia întrucât cuprinde şi 

prevederi privind distribuirea şi comercializarea suplimentelor nutritive; 

legea trebuie să reglementeze numai utilizarea acestora. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, în unanimitate, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de 

lege pentru şedinţa din perioada 28 – 29 noiembrie 2006, pentru a da 

posibilitatea Agenţiei Naţionale Antidoping şi Ministerului Sănătăţii Publice 

să înainteze o serie de propuneri concrete. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, comisia a procedat la continuarea 

dezbaterilor asupra propunerii legislative "Legea farmaciei" (Plx 483/2006). 

În cadrul dezbaterilor generale comisia a apreciat că legea trebuie să 

stabilească numai cadrul juridic privind organizarea şi funcţionarea 

farmaciilor pe baza următoarelor principii: 
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- forma de proprietate a farmaciilor ; 

- categoriile de produse/servicii farmaceutice furnizate de către 

farmacii; 

- principiul demografic şi teritorial. 

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât să solicite Ministerului 

Sănătăţii Publice un punct de vedere , în scris, asupra celor 3 principii 

enumerate mai sus. 

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, amânarea 

dezbaterilor asupra propunerii legislative "Legea farmaciei" (Plx 483/2006) 

pentru următoarea şedinţă. 

 

La punctul patru comisia a discutat şi alte probleme curente privind 

activitatea comisiei . 

 

La punctul cinci 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 16 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 
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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 ) , fiind absent motivat dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar 

al PD ) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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