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PROCES-VERBAL 

al şedinţelor Comisiei din zilele de 12, 13 şi 14 octombrie  2010 
 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi deputaţii. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
  De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
  - Andrei Kiraly Gheorghe – secretar de stat; 
   - Mihai Păunică – director.  
 De la Ministerul Finanţelor Publice 
 - Ana Radu – director adjunct. 

De la Agenţia Naţională Anti-Doping 
- Graziela Vâjială – preşedinte. 
De la Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret 
- Doina Melinte – preşedinte.  

 
 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei este următoarea:  
 

Marţi, 12 octombrie 2010  
I. AVIZ 

 1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2010 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010. Aviz comun cu Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului. PLx. 485/2010. Termen: 12 
octombrie 2010. Iniţiator: Guvern. Camera Deputaţilor + Senatul – Cameră 
decizională.   

II. RAPOARTE 
 2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2006 
privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată. PL.x 381/2010. 
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Raport. Procedură de urgenţă. Termen: 29 iunie 2010. Iniţiator: Guvern. C.D. – 
Cameră decizională. 
 3. Raport de activitate pe anul 2009 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping. 
R3/2010. 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: 5 aprilie 2010. Iniţiator: Guvernul. Camera 
Deputaţilor + Senatul– Cameră decizională.   
 4. Propunere legislativă privind aprobarea Programului naţional pentru 
modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităţilor de învăţământ. Pl.x. 
233/2010. Raport. Termen: 27 mai 2010. Iniţiatori: deputat PD-L: Apostolache 
Mihai Cristian; senator PSD+PC: Geoană Mircea Dan. C.D. – Cameră 
decizională. 

 
Miercuri, 13 octombrie şi joi, 14 octombrie 2010 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele Comisiei.  

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 
(PLx. 485/2010).  Aviz comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului.  

Domnul consilier Petru Andea prezintă proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 şi arată că Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a suferit cea mai mare diminuare.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a subliniat lipsa de realism a 
prevederilor bugetare şi faptul că Guvernul actual nu va aloca 6 % din PIB pentru 
educaţie. A fost de părere că ministrul educaţiei trebuia să se împotrivească 
diminuării fondurilor. 
 Domnul Andrei Kiraly, secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, 
Tineretului şi Sportului, a arătat că ţara se află într-o situaţie foarte grea şi de aceea 
s-a ajuns la rectificarea negativă a bugetului Ministerului Educaţiei. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu a propus respingerea rectificării negative a 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a propus un 
amendament la anexa nr.2, titular 25, anume eliminarea corecţiei negative de 
494.643 mii lei.  
 Domnul vicepreşedinte Josef Koto a menţionat că nimeni nu este mulţumit de 
reducerea fondurilor pentru Ministerul Educaţiei, dar ţara se află în recesiune, iar 
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PIB-ul a scăzut. Propunerea de avizare negativă este tardivă, deoarece nu va 
schimba situaţia reală. A propus avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului amendamentul 
propus de domnul deputat Anghel Stanciu. Cu 9 voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi 
3 abţineri amendamentul a fost respins.  
 În continuare, domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului 
avizarea favorabilă, care a întrunit 10 voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
În consecinţă, proiectul de lege a fost avizat negativ de către Comisie.  
 Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, 
republicată (PL.x 381/2010).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect 
de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea şi 
combaterea dopajului în sport, urmărindu-se consolidarea cadrului legislativ în 
domeniu, prin recunoaşterea în condiţii de reciprocitate de către Agenţia Naţională 
Anti-Doping a testărilor doping efectuate asupra sportivilor români, a scutirilor 
pentru uz terapeutic acordate acestora, precum şi a deciziilor finale emise de către 
orice semnatar al Codului Mondial Anti-Doping. De asemenea, se are în vedere 
completarea reglementării referitoare la cazurile de încălcare repetată a normelor 
legale, prin prevederea posibilităţii aplicării unei sancţiuni suplimentare în situaţia 
descoperirii unei noi încălcări a reglementărilor anti-doping, după luarea unei 
decizii în cazul unei prime încălcări.  
 Doamna Graziela Vâjială, preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping, a 
specificat că actul normativ urmăreşte descurajarea, reducerea şi chiar eliminarea 
fenomenului de dopaj pentru a proteja în acest fel sănătatea sportivilor, promovând 
în acelaşi timp principiile echităţii, corectitudinii şi fairplay-ului. Elaborarea actului 
normativ răspunde, prin măsurile concrete propuse, preocupărilor forurilor Uniunii 
Europene în direcţia combaterii dopajului în sport. Prin adoptarea proiectului de 
lege se îndeplinesc obligaţiile prevăzute în Codul Mondial Anti-Doping, adoptat la 
Conferinţa Mondială asupra Dopajului în Sport (Copenhaga, 2003), precum şi 
acceptarea de către România a Convenţiei internaţionale asupra dopajului în sport.   
 În urma dezbaterii, domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus 
votului proiectul de lege, care a fost aprobat cu amendamente, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi.  

A urmat Raportul de activitate pe anul 2009 al Agenţiei Naţionale Anti-
Doping (R3/2010).  
 Doamna Graziela Vâjială, preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping, a 
prezentat Raportul de activitate pe anul 2009. Raportul de activitate este structurat 
pe următoarele capitole: Armonizarea legislaţiei; Activitatea de educaţie, informare 
şi prevenire; Activitate de testare doping; Combaterea traficului ilicit de substanţe 
interzise; Activitatea de relaţii internaţionale  şi comunicare; Fonduri structurale; 
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Managementul resurselor financiare; Programul de cercetare şi activitatea 
laboratorului de control doping; Perspective. 

 Pe parcursul anului 2009, Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD) 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 reglementărilor naţionale şi internaţionale anti-doping, precum şi 
Strategia naţională anti-doping.  

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. 
 În baza contractului încheiat cu Association of National Anti-Doping 
Organizations’ Anti-Doping Services (ANADO-ADS), Agenţia a efectuat testări 
doping la competiţiile internaţionale desfăşurate pe teritoriul României şi testări 
doping în afara competiţiei, în România, Moldova şi Bulgaria.  
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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 permise în sport”, broşură „Ghid pentru 
produse farmaceutice permise în sport în anumite afecţiuni”, broşura „Ghidul 
Sportivului”. 
          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 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 
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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 
ANAD 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.  

Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă privind aprobarea 
Programului naţional pentru modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităţilor 
de învăţământ (Pl.x. 233/2010).  

Domnul consilier Petru Andea prezintă proiectul de lege şi a arătat că practic 
nu există Programul naţional pentru modernizarea terenurilor de sport din cadrul 
unităţilor de învăţământ. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
aprobarea Programului naţional pentru modernizarea terenurilor de sport din cadrul 
unităţilor de învăţământ, în vederea dezvoltării bazei materiale sportive specifice 
pentru pregătirea elevilor sportivi şi pentru creşterea performanţelor acestora, 
asigurând baza de selecţie pentru sportul de performanţă, cât şi pentru buna 
desfăşurare a orelor de educaţie fizică. 

Doamna Doina Melinte, preşedintele Autorităţii Naţional pentru Sport şi 
Tineret a precizat că ministerul are un astfel de program care se aplică în funcţie de 
necesităţi. Guvernul nu susţine propunerea legislativă deoarece nu este bine definit 
Programul de modernizare a terenurilor de sport şi nu există sursa de finanţare. 

Domnul deputat Anghel Stanciu susţine aprobarea propunerii legislative, 
menţionând că forma nu este rea, ideea este bine venită chiar dacă mai trebuie 
lucrat la partea tehnică.  

Dezbaterile asupra proiectul de lege a fost amânat pentru o şedinţă viitoare, 
în vederea găsirii unor soluţii pentru îmbunătăţirea textului iniţiativei.   

 
 În zilele de miercuri, 13 octombrie şi joi, 14 octombrie 2010,  lucrările 
Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte 
normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.   
 
 

 
PREŞEDINTE 

 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU  
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