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La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, fiind absenţi 2 deputaţi. 

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitaţi doamna 

Graziela Vâjâială, preşedintele Agenţiei Naţionale anti-Doping şi domnul 

Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Raportul de activitate pe anul 2009 al Agenţiei Naţionale 

Anti-Doping. 

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

modificarea pct.12 din Ordonanţa Guvernului nr.17/2008 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 

contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar  ( PLx 
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430/2010) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

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

Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

rezidenţiatului (PLx 541/2009). 

4. Diverse. 

 

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

a procedat la dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2009 al Agenţiei 

Naţionale Anti-Doping. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că, au 

fost sesizate în fond, cu Raportul de activitate pe anul 2009 al Agenţiei 

Naţionale Anti-Doping, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor precum 

şi Comisia pentru sănătate publică şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport din Senat. 

 În baza prevederilor art.6, litera (t) din Legea nr.227/2006 privind 

prevenirea şi combaterea dopajului în sport, conform căruia Agenţia 

Naţională Anti-Doping prezintă, anual, un raport de activitate Guvernului 

şi Parlamentului, a elaborat un raport de activitate pe anul 2009, afirmă 

domnia sa. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei acordă cuvântul 

doamnei Graziela Vâjâială, preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping, 

pentru a face o prezentare asupra acestui raport. 

Dna. Graziela Vâjâială, preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-

Doping, arată că Raportul de activitate pe anul 2009 al Agenţiei Naţionale 

Anti-Doping (ANAD) este structurat pe următoarele capitole: 

Armonizarea legislaţiei; Activitatea de educaţie, informare şi prevenire; 
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Activitate de testare doping; Combaterea traficului ilicit de substanţe 

interzise; Activitatea de relaţii internaţionale  şi comunicare; Fonduri 

structurale; Managementul resurselor financiare; Programul de cercetare 

şi activitatea laboratorului de control doping; Perspective. 

 Referitor la PROGRAMUL DE ARMONIZARE A 

LEGISLAŢIEI, domnia sa informează că, pe parcursul anului 2009, 

Agenţia Naţională Anti-Doping prin Direcţia Juridică şi Resurse Umane, 

a definitivat, a fundamentat şi a promovat o serie de acte normative având 

ca scop consolidarea cadrului legislativ specific domeniului de activitate 

al Agenţiei în vederea luării de măsuri şi mai eficiente pentru prevenirea 

şi combaterea dopajului în sport. 

În cadrul  programului de EDUCAŢIE, INFORMARE ŞI 

PREVENIRE s-au derulat proiectele de informare şi educare atât a 

sportivilor, cât şi a persoanelor din anturajul acestora, în vederea 

cunoaşterii substanţelor şi metodelor interzise, a efectelor acestora asupra 

organismului şi performanţei sportive, a procedurilor de control doping, a 

drepturilor şi responsabilităţilor sportivilor, în scopul protejării sănătăţii 

acestora. 

În 2009, Agenţia a iniţiat, a susţinut financiar şi a dezvoltat acţiuni 

educative în cadrul celor două campanii de promovare a fairplay-ului în 

sport: “Nu dopajului!” şi “The Athletes Outreach Program”. 

Unul dintre obiectivele strategice ale Agenţiei este formarea 

cadrelor didactice în domeniul educaţiei anti-doping, cu accent pe 

problematica consumului de substanţe interzise. Astfel, conform Legii 

227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, 

toate instituţiile de învăţământ superior de educaţie fizică şi sport din ţară 

şi Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor sunt 

obligate să introducă în programele de învăţământ cursuri de prezentare a 
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reglementărilor naţionale şi internaţionale anti-doping, precum şi 

Strategia naţională anti-doping.  

Referindu-se la PROGRAMUL DE TESTARE DOPING domnia 

sa precizează că pentru îndeplinirea obiectivelor Programului de testare 

anti-doping, Agenţia a întocmit Lotul de testare înregistrat şi Lotul de 

testare ţintă şi a elaborat Planul naţional anual de testare.  

Respectând recomandarea echipei de evaluare a Consiliului 

Europei, ANAD a planificat, pentru anul 2009, ca peste 50% din numărul 

total de teste doping să fie suportate de către Agenţie din bugetul propriu, 

urmând ca restul testelor să fie efectuate în baza contractelor cu 

Federaţiile Sportive Naţionale. Astfel, s-au efectuat 1065 teste doping în 

baza contractelor cu Federaţiile Sportive Naţionale, 29 de teste doping la 

solicitarea cluburilor sportive şi 1936 teste din iniţiativa Agenţiei 

Naţionale Anti-Doping, ceea ce a reprezentat 63,89% din numărul total 

de teste efectuate în anul 2009, cu 7,77 % mai mult decât în anul 2008. În 

anul 2009 au fost efectuate 3030 teste doping în 55 de sporturi, dintre 

care 3006 teste de urină şi 24 teste de sânge. 33 de probe au fost analizate 

pentru EPO.  

Pentru susţinerea programului informativ, educativ şi de 

propagandă al Agenţiei Naţionale Anti-Doping au fost armonizate cu 

prevederile noului Cod Mondial Anti-Doping şi ale Normelor 

Metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping 

următoarele materiale informativ-educative: „Lista Interzisă pe anul 

2009”, pliantul „Sancţiuni anti-doping” – în limba engleză şi română, 

pliantul „Scutiri pentru uz terapeutic” – în limba engleză şi română, 

pliantul „Drepturi şi obligaţii ale sportivilor” – în limba engleză şi 

română, afişul „13 Paşi în testarea doping” – în limba engleză şi română, 

pliant „Comunicarea informaţiilor despre localizarea ta” – în limba 

engleză şi română, paletarul „Minighid pentru produse farmaceutice 
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permise în sport”, broşură „Ghid pentru produse farmaceutice permise în 

sport în anumite afecţiuni”, broşura „Ghidul Sportivului”. 

          În ceea ce priveşte COMBATEREA TRAFICULUI ILICIT DE 

SUBSTANŢE INTERZISE domnia sa arată că,  odată cu intrarea în 

vigoare a Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului 

ilicit de substanţe cuprinse în „Lista interzisă”, a luat fiinţă un nou 

domeniu de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping.  

 Restricţiile bugetare au condus la imposibilitatea implementării 

acestei legi, şi implicit, la imposibilitatea înfiinţării direcţiei trafic şi a 

celor 8 oficii zonale pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de 

substanţe cuprinse în lista interzisă.  

 La capitolul PERSPECTIVE, Agenţia şi-a propus următoarele: 

realizarea unui număr minim de 3000 de teste doping în competiţie şi în 

afara competiţiei, fără aviz prealabil în vederea asigurării condiţiilor 

necesare menţinerii acreditării WADA; menţinerea Certificării ISO 

9001:2000 a ANAD; realizarea şi încheierea de parteneriate cu structurile 

sportive naţionale pentru organizarea şi desfăşurarea a cât mai multor 

acţiuni educative; consolidarea cadrului legislativ în domeniu cu scopul 

luării de măsuri mai eficiente pentru prevenirea şi combaterea dopajului; 

participarea experţilor ANAD la reuniunile forurilor internaţionale în 

domeniul anti-doping, o condiţie obligatorie pentru menţinerea 

preşedinţiei Grupului consultativ pe probleme de educaţie anti-doping al 

Consiliului Europei; implicarea şi responsabilizarea cluburilor sportive în 

programul naţional anti-doping; atragerea de fonduri la bugetul Agenţiei 

prin aplicarea şi câştigarea cât mai multor proiecte de fonduri structurale 

şi contracte de sponsorizare a activităţii Agenţiei în anul 2010; 

perfecţionarea permanentă a experţilor din toate direcţiile ANAD prin 

participarea acestora la cursuri de specialitate; organizarea „Conferinţei 

naţionale cu privire la desfăşurarea activităţii anti-doping în România” cu 
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participarea reprezentanţilor conducerilor federaţiilor sportive naţionale; 

menţinerea acreditării internaţionale a Laboratorului de Control Doping 

prin asigurarea cerinţelor Standardului INternaţional pentru Laboratoare 

al AMAD; perfecţionarea permanentă a specialiştilor DC LCD pentru 

menţinerea la nivelul cerinţelor mondiale în domeniul controlului doping, 

prin participarea la schimburi de experienţă şi cursuri de perfecţionare; 

diseminarea rezultatelor cercetărilor efectuate prin prezentarea de lucrări 

ştiinţifice la simpozioane naţionale şi internaţionale precum şi publicarea 

de articole ştiinţifice în reviste de specialitate. 

Membrii Comisiei au apreciat în mod deosebit activitatea 

desfăşurată de A.N.A.D. în anul 2009, precum şi profesionalismul  de 

care a dat dovadă personalul Agenţiei în combaterea fenomenului de 

dopaj în sport. 

 Comisia a luat act de conţinutul Raportului de activitate pe anul 

2009 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping.  

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

familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea pct.12 din Ordonanţa Guvernului nr.17/2008 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 

contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar  (PLx 

430/2010) – cu care este sesizată în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi 

familie arată că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea lit.e) a alin.(1) al art.13 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, 
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aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.125/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare, în scopul acordării sporului pentru 

condiţii deosebit de periculoase şi personalului care îşi desfăşoară 

activitatea în laboratoare de analize medicale cu serviciu permanent care 

deservesc structuri de primire a urgenţelor, unităţi primiri urgenţe (UPU) 

şi compartimente primiri urgenţe (CPU). 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat propunerea 

legislativă, în forma iniţială,  în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza 

a III-a din Constituţia României, republicată, prin aprobare tacită. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.60975/18.10.2010, nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci au avizat negativ propunerea legislativă. 

Deoarece Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 a fost 

abrogată, potrivit prevederilor punctului 17 de la alin.(1) al art.48 din 

Legea cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice, proiectul de lege a rămas fără obiect, conchide 

domnia sa. 

Dl.dep.Petre Movilă solicită cuvântul şi menţionează că acest 

proiect de lege era necesar, dar în condiţiile în care  Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.115/2004 a fost abrogată, acesta a rămas fără obiect. 

Astfel, domnia sa consideră că domeniile enumerate în acest proiect de 

lege trebuie introduse şi echilibrate prin Legea salarizării unitare. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie intervine şi informează că 

Ministerul Sănătăţii a făcut şi va face în continuare toate diligenţele 

referitoare la salarizarea personalului sanitar, până la finalizarea acestei 

legi. 
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Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici este de părere că poate noua lege a 

salarizării va rezolva şi această problemă a salarizării personalului 

contractual din unităţile sanitare publice. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, 

cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri, respingerea proiectului 

de Lege pentru modificarea pct.12 din Ordonanţa Guvernului nr.17/2008 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 

contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar  (PLx 

430/2010). 

 

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

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi 

funcţionarea rezidenţiatului (PLx 541/2009). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că proiectul 

de Lege are ca obiect de reglementare organizarea şi finanţarea 

rezidenţiatului, înlocuind actuala reglementare în domeniu, respectiv 

Ordonanţa Guvernului nr.12/2008 privind organizarea şi finanţarea 

rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.179/2008, pentru care se propune abrogarea. 

Prin acest proiect se preconizează un nou cadru legal în domeniu, 

fiind redefinit rezidenţiatul pe post şi stabilindu-se criterii şi obiective 

precise. Totodată, se introduc noi dispoziţii privind formarea în 

specialitatea medicină de familie a absolvenţilor licenţiaţi în medicină, 

începând cu sesiunea de rezidenţiat 2010, se reglementează situaţiile de 

încetare a calităţii de rezident şi se creează posibilitatea pregătirii 

profesionale în vederea obţinerii dreptului de liberă practică pentru 

absolvenţii în medicină, informează domnia sa. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a  adoptat proiectul de 

Lege în şedinţa din 28 octombrie 2009. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.60975/18.10.2010, se pronunţă pentru adoptarea unui raport de 

admitere în forma prezentată de către Senat. 

Au fost primite avize favorabile din partea Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi şi a Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil 

proiectul de Lege, cu un amendament, redat în Anexă. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi propune 

membrilor comisiei, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, 

aceasta fiind necesară pentru armonizarea cu Legea Educaţiei, care 

urmează să fie asumată de către Guvern. 

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru intervine şi se pronunţă de acord cu 

antevorbitorul său, dorind şi solicitarea unui punct de vedere al Colegiului 

Medicilor din România. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa solicită cuvântul şi precizează că 

rezidenţiatul 2010 se va organiza după această lege, cu mici excepţii, 

dintre care unele dintre ele sunt de o gravitate maximă. Singurul lucru 

pozitiv care poate fi reţinut din această ordonanţă este reînfiinţarea 

Centrului Naţional de Perfecţionare al Cadrelor Medicale. Domnia sa se 

pronunţă pentru amânarea dezbaterilor, până la finalizarea procedurilor de 

adoptare a Legii Educaţiei. 

În opinia dlui.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu, comisiile de 

specialitate ale Senatului au abordat cu profesionalism proiectul Legii 

Educaţiei, fără nicio abordare de natură politică. În consecinţă, domnia sa 

se pronunţă pentru amânarea dezbaterilor  în vederea corelării tuturor 

prevederilor care fac obiectul celor două iniţiative legislative. 
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Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici apreciază reînfiinţarea Centrului 

Naţional de Perfecţionare al Cadrelor Medicale. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.dr.Horia Cristian, 

care subliniază faptul că fiecare universitate trebuie să fie responsabilă 

pentru modul în care îşi pregăteşte rezidenţii. 

Cu unanimitate de voturi, membrii comisiei hotărăsc amânarea 

dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului 

(PLx 541/2009). 

 

La punctul patru „diverse” al ordinii de zi, dna.dep.Rodica Nassar, 

preşedintele Comisiei, informează pe cei prezenţi, profitând şi de prezenţa 

dlui.prof.dr.Cristian Anton Irimie, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, 

asupra situaţiei cu care se confruntă Spitalul din Întorsura Buzăului. 

Domnia sa solicită reprezentantului Ministerului Sănătăţii, să întreprindă 

demersurile necesare pentru o minimă dotare a acestei unităţi spitaliceşti. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie a luat act de solicitarea formulată 

şi a promis tot sprijinul, în limita actualelor  posibilităţi. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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