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Marți, 01 martie 2016  

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 23 deputați din totalul de 26 membri ai 
Comisiei, fiind absenți 3 deputați, după cum urmează:   
 - Anușca Roxana-Florentina - Grupul Parlamentar al PNL 
 - Grecea Maria - Grupul Parlamentar al PNL 
 - Gust-Băloșin - Grupul Parlamentar al PSD 
 - Resmeriță Cornel-Cristian înlocuit de Adăscăliței Constantin - Grupul  
parlamentar al PSD. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 De la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

- Gabriel Liviu Ispas – secretar de stat 
De la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 
- Tania Grigore – director general  

 De la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
- Morărescu Viorel – director general 
De la Agenția Națională Antidoping 
- Graziela Vâjială – președinte 
De la Patriarhia Română 
- Corduneanu Ionuț Gabriel - Vicar Patriarhal. 

 
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 01 martie 2016 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011(actualizată). Plx. 2/2016. Raport. Termen: 10 martie 2016.   

2. Cerere de reexaminare a Legii pentru modificarea art. 133 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011. Plx.615/2015. Raport. Termen: 15 februarie 2016.  

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi 
calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. PLx. 824/2015. 
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Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială.  Termen: 10 decembrie 
2015.   

4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti " şi a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare. PLx. 742/2015. Retrimis de la Plen. Raport înlocuitor comun cu Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Termen: 26 
februarie 2016.  

5. Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 2015. R2/2016. 
Raport comun cu Comisia pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru sănătate publică din Senat. 
Termen: 11 martie 2016.  

II. AVIZ 
6. Propunere legislativă privind activitatea de prevenţie în sănătate. Plx. 4/2016. 

Aviz. Termen: 02 martie 2016.    
III. DIVERSE 

Joi, 03 martie 2016 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Adrian Nicolae Diaconu, președintele 
Comisiei. 

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.18 
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011(actualizată) (Plx. 2/2016), care are ca obiect de 
reglementare modificarea art. 18 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul ca înscrierea elevului pentru a frecventa 
orele de religie să se facă prin cerere scrisă a elevului care a împlinit 14 ani, respectiv a 
părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul care nu a împlinit această vârstă. 
Schimbarea acestei opţiuni se face tot prin cerere scrisă a elevului care a împlinit 14 ani, 
respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul care nu a împlinit această 
vârstă. 

Domnul secretar de stat Gabriel Ispas a precizat că punctul de vedere al ministerului 
este negativ. 

Domnul Ionuț Gabriel Corduneanu, vicar patriarhal, a apreciat că un copil de 14 ani 
nu poate să ia o decizie referitoare la propria educație și a considerat că autoritatea 
părintească trebuie să se manifeste, așa cum prevede și Constituția. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 19 voturi pentru și 2 abțineri, respingerea 
propunerii legislative din următoarele considerente: 

- conform prevederilor art. 41 din Codul Civil, minorul care a împlinit vârsta de 14 
ani are capacitatea de exerciţiu restrânsă, iar actele juridice se încheie de către acesta, cu 
încuviinţarea părinţilor sau, după caz, a tutorelui, iar în cazurile prevăzute de lege, şi cu 
autorizarea instanţei de tutelă. Minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate face singur 
acte de conservare, acte de administrare care nu îl prejudiciază, precum şi acte de dispoziţie 
de mică valoare. Pe cale de consecință, opțiunea privind frecventarea orelor de religie, deși 
este un act de dispoziție, nu se încadrează în ipoteza reglementată de art. 41; 

- potrivit cercetărilor realizate de specialiști în domeniul științelor educației și 
sociologiei pe eșantioane reprezentative de elevi, precum și studiilor teoreticienilor și 
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practicienilor din domeniul educației de la nivel internațional, rolul religiei este recunoscut 
și susținut în formarea identității elevilor.  

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Sorin Avram Iacoban, Victor 
Cristea, Anghel Stanciu, Raluca Turcan, Szabo Odon, Radu Zlati, Petru Andea, Remus 
Cernea – inițiator. 

 
A urmat Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 2015. 

R2/2016. 
Doamna Graziela Elena Vâjială, preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping, a 

prezentat Raportul de activitate pe anul 2015, care cuprinde date și informații despre: 
programul de dezvoltare instituțională; programul de educație, informare și prevenire; 
programul de testare doping; programul de analiză doping; programul de cercetare 
științifică; programul de prevenire și combatere a producerii și traficului ilicit de substanțe 
dopante; programul de cooperare internațională, precum și despre perspectivele viitoare în 
acest domeniu. 

Programul de dezvoltare instituțională are ca obiectiv organizarea, funcţionarea şi 
coordonarea activităţii Agenției astfel încât să asigure îndeplinirea misiunii, a obiectivelor 
generale şi specifice. 

În urma controalelor efectuate, s-a constat că ANAD se situează la cel mai înalt nivel 
din punct de vedere al organizării interne și al satisfacerii oricăror cerințe externe în 
domeniu. 

Pe parcursul anului 2015, ANAD a participat în calitate de co-iniţiator şi a iniţiat şi 
definitivat următoarele proiecte de acte normative: Legea nr.243/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport; 
proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea şi 
combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc a fost 
armonizat în concordanță cu legislația în vigoare; Hotărârea de Guvern nr. 244/2015 pentru 
aprobarea normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping; 
Hotărârea de Guvern nr.771/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 244/2015; Ordinului preşedintelui ANAD nr. 244/2015 pentru 
aprobarea “Listei Interzise” pentru anul 2016; Ordinul nr. 230/2015 pentru aprobarea 
documentelor oficiale pe care le folosește ofițerul de control doping în timpul desfășurării 
controlului doping; Ordinului preşedintelui ANAD nr. 139/2015 pentru aprobarea 
formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute 
de Legea nr. 227/2006; Ordinul nr. 49/2015 privind aprobarea cuantumului taxelor de 
prelevare și analizare a probelor de control doping; Ordinul nr.108/2015 privind aprobarea 
Deciziei Consiliului director al Agenției Naţionale Anti-Doping nr. 1 din 11 februarie 2015 
pentru stabilirea cuantumului taxei pentru activitatea prestată de Comisia de apel de pe 
lângă Agenţiei Naţionale Anti-Doping. 

Sursele de finanţare ale ANAD pentru anul 2015 au fost constituite din subvenţii de 
la bugetul de stat, în proporţie de 76%, şi din venituri proprii în procent de 24% (3.200 mii 
lei), realizate, în principal, din efectuarea controalelor doping în baza contractelor şi 
comenzilor cu structurile sportive naţionale şi internaţionale. 

Programul de educare, informare şi prevenire are ca obiectiv creşterea gradului de 
conştientizare şi educare a sportivilor, a personalului asistent şi a celorlalţi factori implicaţi 
asupra pericolelor şi consecinţelor practicării dopajului în sport şi protejarea sănătăţii 
segmentului tânăr de populaţie, cu focusare pe sportivi. Grupările ţintă cărora se adresează 



4 
 

programul educativ sunt: sportivii, antrenorii, managerii sportivi, personalul medical şi 
media. 

În anul 2015, Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD) a întocmit Planul Naţional 
Anual de Educaţie, cuprinzând cele cinci campanii educative ce urmau a fi derulate: ”Primii 
paşi pentru un sport curat”, BAKU 2015 - Șansa sportivilor curați”, ”TBILISI 2015 - Şansa 
sportivilor curaţi”, “ATHLETE OUTREACH” şi “Nu dopajului!”. Planul Naţional Anual de 
Educaţie a inclus 193 de acțiuni educative și 45 de instruiri pe programul ADAMS la care 
au participat 2832 elevi, sportivi, antrenori, medici și profesori.  

Programul de testare doping constă în realizarea unui număr relevant de teste în 
competiţie şi în afara competiţiei, fără aviz prealabil, în vederea protejării sănătăţii 
sportivilor şi a dreptului fundamental al acestora de a practica un sport curat. 

La nivel naţional, Ministerul Tineretului şi Sportului a raportat 950 sportivi de elită şi 
249.673 sportivi legitimaţi.  

În anul 2015, ANAD a recoltat 3.008 probe biologice de la sportivii legitimați la 
federațiile sportive naționale, în competiţie şi în afara competiţiei.  

ANAD a avut contract de recoltare cu 53 din cele 62 de federaţii sportive din 
România. Cele mai multe probe de sânge s-au recoltat la judo, lupte,  fotbal, atletism, 
haltere și canotaj, discipline la care sportivii au nevoie de masă musculară, de ligamente 
întărite, ceea ce i-ar putea conduce spre îmbunătăţirea artificială a performanţei sportive şi 
la utilizarea hormonului de creştere.  

În anul 2015, ANAD a inclus în Lotul de testare înregistrat 152 de sportivi, legitimaţi 
la 29 de federaţii naţionale sportive. Pentru sportivii din Lotul de testare înregistrat au fost 
efectuate 475 de testări doping, din care 382 în afara competiţiei şi 93 în competiţie. 

În anul 2015, Laboratorul de control doping a analizat un număr de 4.008 de probe. 
Din care la solicitări externe au fost recoltate şi analizate 1.012 probe pentru țări precum 
Turcia, Cipru, Slovenia, dar și pentru structuri sportive. 

Din totalul probelor analizate, 21 probe au fost declarate pozitive, ceea ce reprezintă 
o creştere cu aproximativ jumătate faţă de anul anterior.  

Monitorizat permanent de Agenţia Mondială Anti-Doping prin teste periodice de 
evaluare a performanţelor analitice, Laboratorul şi-a dovedit performanţele prin depistarea 
cu succes a substanţelor interzise aflate în teste. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniul anti-doping urmăreşte aprofundarea 
şi înţelegerea mecanismelor implicate în acest fenomen şi dezvoltarea tehnologiilor analitice 
de depistare a substanţelor dopante.  

În anul 2015, cercetătorii Direcţiei de Cercetare şi Laborator Control Doping au 
efectuat studii şi cercetări referitoare la tehnicile de detectare a substanţelor interzise şi la 
aspecte biochimice adiacente domeniului controlului doping. 

În cadrul Programului de prevenire și combatere a producerii și traficului ilicit 
de substanțe dopante s-a urmărit asigurarea implementării măsurilor privind prevenirea și 
combaterea traficului ilicit de substanțe dopante pe teritoriul României și în sălile de 
culturism și fitness.  

Dezvoltarea cooperării pe plan internaţional se realizează în deplină concordanţă 
cu politica României privind promovarea relaţiilor internaţionale.  

Pentru următoarea perioadă, ANAD şi-a propus: realizarea unui număr minim de 
3000 de teste doping în competiţie şi în afara competiţiei, fără aviz prealabil; întocmirea 
Planului Național Anual de Testare; întocmirea Lotului de Testare Înregistrat (LTI) conform 
cerinţelor Standardului Internaţional pentru Testare şi Investigaţii; derularea programului 
pentru paşaportul biologic pentru un lot de 25 sportivi cărora li se vor recolta probe de sânge 
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în vederea urmăririi parametrilor hematologici; creșterea numărului de probe recoltate; 
testarea de cel puţin două ori a sportivilor din loturile sportive olimpice lărgite; cooperarea 
cu organizaţiile internaţionale, în vederea efectuării de testări doping; menţinerea certificării 
în conformitate cu Standardul sistemului de management al calităţii Agenţiei Naţionale 
Anti-Doping, ISO 9001:2008;  menținerea certificării ISO17025 a LCD și a acreditării 
internaționale a WADA; Laboratorul de Control Doping își propune extinderea portofoliului 
de clienți la nivel internațional; dezvoltarea metodelor imunologice de determinare a 
hormonilor peptidici; dezvoltarea metodelor de identificare a substanțelor interzise; 
accesarea de fonduri pentru activitatea de cercetare; încheierea de parteneriate cu structurile 
sportive naţionale pentru organizarea şi desfăşurarea de acţiuni educative; derularea 
campaniilor educative lansate în anii anteriori; elaborarea materialelor educative; lansarea 
platformei e-learning pentru grupurile țintă ale ANAD; organizarea Conferințeo Naționale 
Anuale privind activitatea anti-doping în România; participarea la conferințe științifice; 
organizarea cursurilor de formare şi perfecţionare a ofiţerilor de control doping. 

În domeniul legislativ, Agenţia Naţională Anti-Doping susţine, pentru perioada 
următoare, elaborarea 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; modificarea şi completarea HG nr.1522/2006. 

Membrii Comisiei au luat act de conţinutul Raportului de activitate al Agenţiei 
Naţionale Anti-Doping pe anul 2015 şi au apreciat în mod deosebit activitatea desfăşurată, 
precum şi profesionalismul de care a dat dovadă personalul Agenţiei în combaterea 
fenomenului de dopaj în sport.  

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Anghel Stanciu, Ion Eparu, Szabo 
Odon.  

 
În continuare a fost luat în dezbatere proiectul de Lege pentru modificarea Legii 

nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti " şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. PLx. 742/2015. 
 Domnul Morărescu Viorel, director general în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, a precizat că punctul de vedere este negativ deoarece nu există o corelație între 
suprafețele de teren.  
 În urma dezbaterii, Comisia, cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 abțineri, a 
respins proiectul de lege. 
 Deoarece Comisia pentru agricultură, în data de 24 februarie 2016, a elaborat un 
raport preliminar suplimentar de adoptare cu amendamente, se va dezbate proiectul de lege 
în ședință comună pentru întocmirea unui raport comun.  
 

A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2015 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi 
calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. PLx. 824/2015. 
 Domnul secretar de stat Gabriel Ispas a menționat că ministerul susține adoptarea 
proiectului de lege cu unele amendamente. 
 În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu 12 voturi pentru și 6 împotrivă, amânarea 
dezbaterilor cu o săptămână. 
  

În continuare a fost luată în dezbatere Cererea de reexaminare a Legii pentru 
modificarea art. 133 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx.615/2015. 
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Domnul senator Dumitru Oprea, inițiator, a precizat că Legea pentru modificarea 
art.133 din Legea educației naționale nr.1/2011, în forma transmisă la promulgare, 
completează regimul juridic al departamentului, stabilind că acesta este unitatea academică 
funcțională, ce asigură producerea, transmiterea și valorificarea cunoașterii în unul sau mai 
multe domenii de specialitate prin programe de studii și de cercetare. Astfel, legea prevede 
că departamentul va putea funcționa ca entitate distinctă, cu sau fără buget de venituri și 
cheltuieli, cu statut și regulament propriu, aprobate prin hotărâre a Senatului universitar. 
Totodată, în cadrul departamentului se pot organiza și gestiona programe de studii de 
licență, master sau doctorat, în condițiile de acreditare prevăzute de lege.   

Doamna senator Ecaterina Andronescu, inițiator, a susținut adoptarea proiectului de 
lege cu amendamentele care au rezultat în urma dezbaterilor cu subcomisia constituită din 
deputații desemnați de Comisie. 

Domnul secretar de stat Gabriel Ispas a menționat că punctul de vedere al 
ministerului este negativ. 

Domnul deputat Anghel Stanciu a propus adoptarea proiectului de lege cu 
amendamentele propuse de subcomisia de lucru. 

Doamna deputat Sanda Maria Ardeleanu a fost de acord cu amendamentele propuse 
de subcomisia din care a făcut parte, dar a propus amânarea dezbaterii și solicitarea unui 
punct de vedere al Consiliului Național al Rectorilor. 

Domnul deputat Petru Andea a fost de părere că proiectul de lege este bun aducand 
unele actualizări și adaptări ale Legii educației naționale, care este rămasă în urmă față de 
realitate. A precizat că are câteva semne de întrebare referitor la programe de studii de 
doctorat. 

Domnul deputat Szabo Odon a fost de părere să nu se mai amâne dezbaterea și a 
propus adoptarea proiectului de lege. 

Domnul deputat Ovidiu-Ioan Dumitru a considerat inutilă amânarea și a fost de acord 
cu adoptarea proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor, Comisia, a hotărât, cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 
abțineri, amânarea dezbaterilor cu 45 de zile și solicitarea unui punct de vedere din partea 
Consiliului Național al Rectorilor.  

 
La punctul Diverse, domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a propus constituirea 

unui grup de lucru care să participe la dezbaterile organizate de Ministerul Tineretului și 
Sportului privind modificarea Legii educației fizice și sportului. Subcomisia a fost 
constituită din următorii deputați: Oros Adrian Nechita, Ion Eparu, Sorin Avram Iacoban, 
Dragoș Gabriel Zisopol și un reprezentant al Grupului parlamentar al UDMR.  

 
În ziua de joi, 03 martie 2016 lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 

individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.   
 
 
 

PREȘEDINTE 
 

Adrian Nicolae DIACONU 
 


