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La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, fiind absent motivat 1 

deputat . 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi doamna dep.Mona Muscă, 

iniţiator al proiectului de Lege pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca „ Ziua 

împotriva violenţei asupra copilului în România" şi doamna Gratziela 

Vâjială, preşedintele Agenţiei Naţionale Antidoping. 

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

preşedintele comisiei  care supune la vot ordinea de zi. 

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea 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). 
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3. Continuarea dezbaterilor generale asupra propunerii legislative 

"Legea farmaciei" (Plx 483/2006). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual. 

 

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. 

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

perioada de tranziţie din România s-a caracterizat printr-o amplificare fără 

precedent a violenţei, în special în rândul familiilor, acolo unde numărul de 

agresiuni dintre membri acestora a crescut constant, de la an de an. 

Violenţa asupra copilului este una dintre cele mai grave tipuri de 

violenţă şi una dintre problemele acute ale societăţii româneşti, în ciuda 

faptului că se dispune de instrumentele legale şi instituţionale de prevenire şi 

combatere a violenţei. 

Conform ultimelor studii, 84 % dintre copii declară că sunt bătuţi de 

către părinţi, în 75 % din unităţile de învăţământ se înregistrează fenomene 

de violenţă, iar 48,1 % dintre copiii din instituţii afirmă că sunt pedepsiţi 

prin bătaie de către personalul instituţiei. Pedeapsa fizică şi umilirea 

copilului rămân principalele forme de instruire şi corectare utilizate de 

părinţi, educatori şi personalul instituţiilor. 

Doamna dep.Mona Muscă, în calitate de iniţiator arată că Autoritatea 

Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, direcţiile generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului şi Agenţia Naţională pentru Protecţia 
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Familiei sunt instituţiile publice cu cea mai mare responsabilitate în 

aplicarea legilor care protejează copilul împotriva diverselor forme de 

violenţă. Legea nr.217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie este aplicată greoi, în special în teritoriu. 

Violenţa se învaţă în familie, la şcoală, pe stradă, de la cunoscuţi şi 

din media. Violenţa naşte violenţă. Copilul traumatizat va deveni un adult 

care, la rândul lui, va imita practicile adulţilor din copilăria lui şi îşi va educa 

copiii cu băţul şi tratament umilitor. 

Consecinţele violenţei asupra copilului sunt de natură fizică şi psihică, 

subminează încrederea în sine şi în ceilalţi, reduce spiritul de iniţiativă şi 

inhibă personalitatea. 

Avem instituţii şi legislaţie care, din păcate, nu este implementată 

întotdeauna cu mai multă fermitate, conchide domnia sa . 

Pentru stoparea acestui fenomen, subliniază în continuare 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  , este necesară schimbarea mentalităţii adultului în 

creşterea şi educarea copilului prin  derularea de campanii sistematice la 

nivel naţional, pregătirea specialiştilor care lucrează cu copii, dar şi a 

părinţilor, dezvoltarea de servicii specializate şi un cadru legal specific care 

să asigure protecţia reală a copilului şi intervenţia adecvată. 

Având în vedere toate acestea, precum şi impactul fenomenului în 

societate, prezenta propunere legislativă îşi propune consacrarea în România 

a zilei de 5 iunie – ziua împotriva violenţei asupra copilului. 

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

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor admiterea 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. 
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La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive 

de către sportivi ( PLx 863/2006), adoptată de către Senat în şedinţa din 9 

noiembrie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum reiese din expunerea de motive, arată dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei , folosirea pe scară tot mai largă a substanţelor şi 

metodelor interzise în rândul sportivilor a impus crearea unui cadru 

legislativ coerent, unitar, aplicabil sferei de relaţii sociale specifice. 

Doamna Graziela Vâjială solicită cuvântul şi precizează că, în 

vederea alinierii României la standardele europene, s-a înfiinţat Agenţia 

Naţională Antidoping, instituţie publică, cu personalitate juridică, cu 

autonomie decizională în activitatea antidoping, fiind deţinătoarea 

responsabilităţilor, la nivel naţional, în adoptarea şi punerea în practică a 

reglementărilor în domeniu. 

Suplimentele nutritive sunt utilizate pe scară largă de un segment 

semnificativ al populaţiei, cât şi de către sportivi. Acestea au apărut ca o 

alternativă pentru susţinerea efortului fizic în condiţiile unui control doping 

din ce în ce mai riguros. 

În anul 1999, Comitetul Internaţional Olimpic a alocat 75.000 dolari 

pentru efectuarea unui studiu în vederea testării a peste 600 de suplimente 

nutritive din punct de vedere al contaminării lor cu precursori hormonali 

şi/sau agenţi dopanţi. În urma acestui control efectuat de către Laboratorul 

de control doping din Koln s-au stabilit trei grupe de suplimente nutritive 

care pot duce la un rezultat pozitiv în urma efectuării unui control doping, 

astfel: 
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- suplimente nutritive din plante Ma Huang şi Guarana a căror 

utilizare conduce la rezultate pozitive pentru efedrină şi pseudoefedrină; 

- suplimente nutritive care conţin steroizi anabolici androgeni 

şi/sau precursori hormonali cu inscripţionare pe etichetă; 

- suplimente nutritive contaminate cu precursori hormonali şi/sau 

steroizi anabolici androgeni fără ca aceştia să fie declaraţi în prospect . 

De asemenea, domnia sa precizează faptul că din totalul de 634 

suplimente nutritive, 289 ( 45,6%) proveneau de la companii care nu produc 

prohormoni, iar 345 (54,5%) de la companii care produc şi prohormoni. În 

urma analizei produselor pentru evidenţierea contaminării cu substanţe 

dopante, 94 (14,8 %) au fost găsite pozitive, 475 negative şi peste un număr 

de 66 (10,4%) de produse rezultatul a fost nerelevant din cauza matricei. Din 

cele 94 de produse pozitive, 61 aveau inscripţionate pe etichetă prohormoni, 

iar la 33 dintre ele, aceştia nu erau inscripţionaţi pe etichetă. Din cele 94 de 

suplimente pozitive, 23 conţineau precursori ai nandrolonului şi 

testosteronului, 64 conţineau numai precursori ai testosteronului şi 7 dintre 

ele numai precursori ai nandrolonului. 

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, conchide domnia sa . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită cuvântul şi precizează că, în prezent, 

unii sportivi abuzează de stimulatori pentru creşterea eficientă a masei 

musculare. Prezentul proiect de lege cuprinde numeroase neclarităţi şi 

contradicţii de fond. De exemplu, în cadrul definiţiilor, care fac obiectul 
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art.2, la lit.b), precursorii hormonali sunt definiţi ca substanţe capabile să 

stimuleze secreţia hormonilor androgeni în organism, peste limitele 

fiziologice, omiţându-se stimularea hormonilor estrogeni. De asemenea, 

definiţiile suplimentelor nutritive şi nutrienţilor, de la lit.a) şi d), conţin 

enumerări incomplete. 

Referindu-se la art.3 alin.(2), domnia sa subliniază că, deoarece 

sportivii pot utiliza suplimente nutritive numai pe bază de prescripţie 

medicală , conform alin.(4), medicii trebuie să fie singurele persoane care-şi 

asumă această obligaţie, nu şi personalul asistent al sportivilor. 

Doamna Graziela Vâjială solicită cuvântul şi precizează că, în 

conformitate cu prevederile Legii nr.227/2006 , în textul proiectului de lege 

se face referire numai la sportivii legitimaţi şi care fac parte din loturile 

naţionale şi olimpice. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că proiectul de lege în discuţie reprezintă o suprareglementare. 

Suplimentele nutritive se pot procura de la farmacie de către orice persoană. 

Restrângerea accesului la aceste produse reprezintă un exces. Dacă un 

sportiv este conştient şi urmează întocmai indicaţiile antrenorului nu se 

poate ajunge la dopaj. Fenomenul de dopaj este reglementat prin Legea 

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

Doamna Graziela Vâjială solicită cuvântul şi informează că prezentul 

proiect de lege reprezintă o măsură de protecţie a sportivilor de performanţă 

pentru a nu fi sancţionaţi în dopaj. Din totalul celor 634 de suplimente 

nutritive, 96 conţin dopanţi. Medicii sportivi trebuie să fie obligaţi să indice 

care sunt acele suplimente nutritive care nu conţin substanţe dopante.  

Aceste  reglementări sunt caduce, subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei deoarece, pentru a fi recomandate sportivilor de 
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performanţă, suplimentele nutritive trebuie să dispună de avizul Agenţiei 

Naţionale Antidoping. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru solicită cuvântul şi precizează că 

prezentul proiect de lege urmăreşte să instituie un monopol al Agenţiei 

Naţionale Antidoping în domeniul suplimentelor nutritive. 

Doamna Graziela Vâjială solicită cuvântul şi informează că s-a 

discutat cu Ministerul Sănătăţii Publice despre o dublă avizare a 

suplimentelor nutritive, a Agenţiei Naţionale Antidoping şi a Ministerului 

Sănătăţii Publice . 

Actualul text al proiectului de lege, arată dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  , 

nu va convinge comisia. Pentru a evita respingerea acestui act normativ , 

domnia sa propune Agenţiei Naţionale Antidoping , rescrierea textului. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei agreează 

propunerea dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  şi recomandă consultarea, în acest 

sens, a dl.prof.Drăgan care este recunoscut drept cel mai bun specialist în 

domeniu. Pe eticheta oricărui supliment nutritiv trebuie fie înscrisă 

compoziţia , deci menţiunea „interzis sportivilor” reprezintă o inepţie. Orice 

medic sportiv trebuie să cunoască bine care sunt suplimentele nutritive care 

pot fi recomandate şi administrate sportivilor. În actuala formă legea este 

inutilă şi inoperantă. 

Doamna Graziela Vâjială solicită cuvântul şi informează că aceste 

aspecte sunt reglementate prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale 

pentru Sport nr.62/2004 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către 

sportivi. 

Prin intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 59/2006, supusă 

aprobării Parlamentului, ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru 
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Sport a fost abrogat, arată dl.dep.dr.Paveliu Sorin . Textul ordonanţei trebuie 

rescris de către un jurist, precizează domnia sa . 

Actuala reglementare este una formală, intervine 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei deoarece sportivul îşi 

poate administra un produs fără să consulte medicul. Problema de fond este 

dacă sistemul medical poate sau nu să recomande un produs. La nivelul 

medicinii sportive este nevoie de criterii de control. Singura măsură de 

protecţie a sportivului este conştientizarea sa, precizează 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . 

Dacă un produs este suspectat a fi purtător de substanţe dopante se 

înaintează spre analiză. 

Referindu-se la art.4 din proiectul de lege dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei arată că textul de la lit.c) unde se arată că suplimentele 

nutritive nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar adecvat, nu este 

necesară. De asemenea, atenţionarea asupra faptului că respectivul supliment 

nutritiv conţine sau nu substanţe interzise, nu este necesară. 

Proiectul de lege, în actuala formă, reprezintă o restrângere a 

drepturilor omului, intervine dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune iar 

comisia aprobă, în unanimitate, ca dezbaterea proiectului de Lege pentru 

consacrarea zilei de "5 iunie - Ziua violenţei asupra copilului în România"    

( PLx 863/2006) să fie amânată pentru viitoarea şedinţă a comisiei, ocazie cu 

care Agenţia Naţională Antidrog va prezinta o nouă formă a proiectului. 

 

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

procedat la continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative "Legea 
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farmaciei" (Plx 483/2006), respins de către Senat în şedinţa din 11 mai 2006, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin , în calitate de raportor al comisiei, propune 

discutarea primelor două articole din propunerea legislativă, având drept 

bază de discuţie materialul de lucru care cuprinde propunerile Patronatului 

Farmaciştilor din România, ale Asociaţiei Reţelelor de Farmacii din 

România şi ale Consiliului Concurenţei. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei reaminteşte celor 

prezenţi că ministrul sănătăţii publice urma să prezinte un punct de vedere 

oficial, în urma discuţiilor purtate la Bruxelles pe marginea acestei iniţiative 

legislative. Totodată, domnia sa propune să se solicite, în scris, punctul de 

vedere al Ministerului Sănătăţii Publice asupra propunerii legislative. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită cuvântul şi menţionează că Ministerul 

Sănătăţii Publice nu doreşte promovarea acestei iniţiative legislative. În 

această situaţie, punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii Publice nu mai 

are nici o relevanţă, arată domnia sa şi propune ca Ministerul Sănătăţii 

Publice să-şi exprime punctul de vedere, exclusiv, numai asupra unui pachet 

de principii privind Legea farmaciei. 

Referindu-se la art.1, domnia sa doreşte să cunoască dacă este 

necesară precizarea conform căreia „farmacia este unitate sanitară de 

specialitate”. În opinia domniei sale este insuficientă prevederea conform 

căreia „Asistenţa farmaceutică a populaţiei se asigură prin intermediul 

prezentei legi”, este suficientă. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

ambele formulări, pe care le consideră bune. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  se pronunţă pentru textul art.1 din 

propunerea legislativă. 
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Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune să se discute, mai întâi, principiile 

care vor sta la baza legii. De exemplu, dacă se pot vinde sau nu produse 

cosmetice în farmacii. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei crede că produsele 

cosmetice pot fi vândute alături de medicamente prin farmacii. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  reaminteşte că există şampoane medicale 

care pot fi recomandate de către farmacist. Vânzarea de medicamente nu 

exclude vânzarea de produse cosmetice. 

Desfacerea produselor cosmetice prin farmacii, arată dl.dep.dr.Paveliu 

Sorin presupune existenţa a două categorii de personal specializat. 

O altă problemă , arată domnia sa , este aceea că lanţurile de farmacii 

au cumpărat multe spaţii comerciale, situate în zonele centrale. Aceste spaţii 

sunt foarte scumpe şi acest fenomen o să ducă la dispoziţia farmaciilor 

individuale în zonele centrale. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că principalul lucru care trebuie urmărit este asigurarea asistenţei 

farmaceutice a populaţiei. Domnia sa propune să se solicite, în scris şi 

punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii Publice asupra propunerii 

legislative. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  propune ca legea să cuprindă 3 – 4 principii 

cu o reglementare cadru. 

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 . 
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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. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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