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Parlamentul României

Senat

Comisia pentru învăţământ, 
tineret şi sport

Nr. XXVIII/284/2021

Comisia juridică, de numiri,disciplină, 
imunităţi şi validări
Nr.XIX/250/2021

RAPORT COMUN

asupra Proiectului de lege privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport

(L396/2021)

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, 
Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport şi Comisia juridică, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, prin adresa nr. L396/2021, au fost sesizate de către Biroul 
permanent al Senatului în vederea dezbaterii şi elaborării raportului comun asupra 
Proiectului de lege privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, iniţiator: 
Guvernul României.

Proiectul de lege reglementează crearea cadrului juridic privind prevenirea şi 
combaterea dopajului în sport, având în vedere noile prevederi internaţionale în materie, 
cu scopul atingerii unui grad ridicat de uniformizare la nivel internaţional a legislaţiei 
referitoare la acest domeniu.

Conform expunerii de motive „Dispoziţiile prezentului proiect de lege înglobează 
noile prevederi internaţionale în domeniul dopajului în sport, respectiv modificările aduse 
Codului prin procedura de revizuire parţială aprobată de către Comitetul Executiv al WADA 
la Katowice [Polonia) în noiembrie 2019 şi respectiv în cursul anului 2020”.

în ceea ce priveşte impactul social „Proiectul urmăreşte să protejeze dreptul 
sportivului de a practica un sport curat prin promovarea sănătăţii, corectitudinii, echităţii 
şi egalităţii de şanse a sportivilor din toate sporturile din întreaga lume, prin asigurarea de
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programe anti-doping armonizate, coordonate şi eficiente, atât la nivel naţional cât şi 
internaţional, cu privire la depistarea, combaterea şi prevenirea dopajului."

Totodată, se preconizează abrogarea prevederilor art. 1 - art. 83 şi art. 94 - art. 103 
din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport. în plus, 
dispoziţiile art. 84 - art. 93 din Legea nr. 227/2006 privinB"preveniri’şi combaterea 
dopajului în sport, se abrogă la 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de lege şi a avizat favorabil cu observaţii şi
propuneri.

Comisia pentru sănătate a analizat proiectul de lege şi a transmis un aviz favorabil, 
fără amendamente.

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţa de capital a analizat proiectul 
de lege şi a transmis un aviz favorabil, fără amendamente.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a analizat 
proiectul de lege şi a transmis un aviz favorabil, fără amendamente.

Comisia pentru administraţie publică a analizat proiectul de lege şi a transmis un aviz 
favorabil, fără amendamente.

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a analizat proiectul de lege şi a 
transmis un aviz favorabil, fără amendamente.

La dezbaterea proiectului de lege au participat, pe parcursul mai multor şedinţe, în 
conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, în vigoare, din partea 
Guvernului, reprezentanţi ai Secretariatului General, ai Agenţiei Naţionale Anti-Doping, ai 
Ministerului Tineretului şi Sportului, ai Laboratorului de Control Doping. Secretariatul 
General al Guvernului şi-a însuşit raportul comun în integralitate.

Dezbaterile au avut loc pe parcursul mai multor şedinţe în comisie, în prezenţa 
majorităţii senatorilor, şi au fost desemnaţi senatori raportori ai Comisiei juridice şi ai 
Comisiei pentru învăţământ, care au întocmit raportul asupra proiectului de lege.

în şedinţa din data de 18 octombrie a.c, membrii celor două comisii au analizat 
prouectul de act normativ, avizele primite, propunerile instituţiilor şi amendamentele 
raportorilor şi au hotărât, cu unanimitate de voturi să adopte un raport comun de 
admitere cu amendamente admise.

Amendamentele sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul
raport.

în consecinţă. Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisia 
pentru învăţământ, tineret şi sport supun spre dezbatere şi adoptare plenului Senatului
raportul comun de admitere cu amendamente admise, precum şi proiectul de lege.

în raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice şi urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art.76 alin.[l] din 
Constituţia României, republicată.
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Potrivit art.75 din Legea fundamentală, şi art. 92 alin.(7] pct.2 din Regulamentul 
Senatului în vigoare, Senatul este prima Cameră sesizată.

Preşedinte, Preşedinte,

Senator Laura-Iuliana SCÂNTEISenator Monica-Cristina ANISIE

Secretar, Secretar,

Senator Ambrozie*lrineu DARĂU Senator Laura-Mihaela FULGEANU-MOAGHER
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;
Potrivit art.75 din Legea fundamentală, şi art. 92 alin.[7) pct.2 din Regulamentul 

Senatului în vigoare, Senatul este prima Cameră sesizată.

Preşedinte,

Senator Mohica-Cristina ANISIE Senat6rIj&ur^jJ^^ SCÂNTEI

.V

Secretar,

Senator Ambrozie-Irineu DARĂU

Secretar, ;
r

Senator Laura-Mihăela FULGEANU-MOAGHER
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Anexă la raportul comun

XIX/250/2021 

XXVIII/284/2021
Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 

Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport

AMENDAMENTE ADMISE 
asupra

Proiectului de lege privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport

L396/2021

ObservaţiiAmendamente admiseText Proiect de lege privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în 

sport

Nr.
crt.

Amendament al Comisiilor, admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplina, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

La articolul 3, alineatul 7 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

1. Art.3.-

[7) în termen de 10 zile de la primirea de 
către WADA a informării prevăzute la alin. 
(6] şi a dosarului cazului legat de contestaţie, 
WADA va avea, de asemenea, dreptul să 
intervină ca parte sau ca amicus curiae sau 
să prezinte în alt mod dovezi în cadrul 
procedurii arbitrate. în speţele deduse CAS, 
la solicitarea WADA, completul arbitrai va 
trebui să numească un expert ştiinţific

[7) în termen de 10 zile de la primirea de 
către WADA a informării prevăzute la 
alin. (6) şi a dosarului cazului legat de 
contestaţie, WADA va avea, de asemenea, 
dreptul să intervină ca parte sau ca 
amicus curiae sau să prezinte în alt mod 
dovezi în cadrul procedurii arbitrate. în 
speţele deduse CAS, la solicitatarea

îndreptarea eroare materială
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calificat pentru a sprijini în evaluarea 
contestaţiei.

WADA, completul arbitrai va trebui să 
numească un expert ştiinţific calificat 
pentru a sprijini în evaluarea contestaţiei.

Amendament al Comisiilor, admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplina, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

La articolul 4, punctul 7 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:
"7. audiere provizorie - o audiere sumară, de 
urgenţă, care are loc înaintea audierii 
prevăzute în capitolul VIII, care presupune 
înştiinţarea sportivului şi îi oferă 
oportunitatea de a fi audiat, în formă orală 
sau scrisă;”

2. Alt. 4 pct. 7:

”7. audiere provizorie - o audiere sumară, 
de urgenţă, care are loc înaintea audierii 
prevăzute în capitolul VII, care presupune 
înştiinţarea sportivului şi îi oferă 
oportunitatea de a fi audiat, în formă 
orală sau scrisă;" I

Amendament al Comisiilor, admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

La articolul 4, punctul 14 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:
"14. control doping - toate etapele şi toate 
procesele începând cu planificarea 
distribuirii testărilor şi până la ultima decizie 
în cazul unui apel şi implementarea 
consecinţelor - incluzând aici toţi paşii şi 
toate procesele intermediare, inclusiv dar 
nelimitându-se la testare, investigaţii, 
informaţii privind localizarea, scutiri pentru 
uz terapeutic, recoltare şi manipulare de 
probe, analize de laborator, gestionarea 
rezultatelor, precum şi investigaţii sau 
proceduri cu privire la încălcările 
prevederilor capitolului XIII;"

3. Art. 4 pct. 14:
”14. control doping - toate etapele şi toate 
procesele începând cu planificarea 
distribuirii testărilor şi până la ultima 
decizie în cazul unui apel şi 
implementarea consecinţelor - incluzând 
aici toţi paşii şi toate procesele 
intermediare, inclusiv dar nelimitându-se 
la testare, investigaţii, informaţii privind 
localizarea, scutiri pentru uz terapeutic, 
recoltare şi manipulare de probe, analize 
de laborator, gestionarea rezultatelor, 
precum şi investigaţii sau proceduri cu 
privire la încălcările prevederilor 
capitolului XII;"

Amendament ol Comisiilor, admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii

La articolul 4, punctul 22 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

4. Art. 4 punctul 22:
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Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

"22. informarea publică - publicarea sau 
distribuirea de informaţii către publicul larg 
sau persoane, altele decât persoanele care au 
dreptul să fie înştiinţate în prealabil, în 
conformitate cu capitolul IX;''

”22. informarea publică - publicarea sau 
distribuirea de informaţii către publicul 
larg sau persoane, altele decât persoanele 
care au dreptul să fie înştiinţate în 
prealabil, în conformitate cu capitolul 
VIII;

Amendament al Comisiilor, admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

La articolul 4, punctul 57 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:
„57. represalii: acţiuni care ameninţă starea 
fizică sau mentală, reputaţia, posibilitatea 
continuării carierei sau interesele 
economice ale persoanelor care fac 
raportarea, ale familiilor sau asociaţilor 
acestora. Represaliile nu includ acuzaţia de 
încălcare a reglementărilor anti-doping 
formulată de o organizaţie anti-doping, cu 
bună-credinţă, împotriva persoanei care face 
raportarea.”

5. Alt. 4 punctul 57:

„57. represalii - acţiuni care ameninţă 
starea fizică sau mentală ori interesele 
economice ale persoanelor care fac 
raportarea, ale familiilor sau asociaţilor 
acestora. Represaliile nu includ acuzaţia 
de încălcare a reglementărilor anti
doping formulată de o organizaţie anti
doping, cu bună-credinţă, împotriva 
persoanei care face raportarea."

Amendament al Comisiilor, admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

La articolul, 4 punctul 75 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:
„75. suspendare provizorie - interdicţia 
dispusă temporar până la luarea deciziei 
fînale, sportivului sau a unei persoane faţă 
de care a fost formulată o acuzaţie de 
încălcare a regulamentelor anti-doping de a 
participa în orice competiţie sau de a 
desfăşura orice activitate, în conformitate cu

Art. 4 punctul 75:6.
„75. suspendare provizorie - interdicţia 
dispusă temporar sportivului sau a unei 
persoane faţă de care a fost formulată o 
acuzaţie de încălcare a regulamentelor 
anti-doping de a participa în orice 
competiţie sau de a desfăşura orice 
activitate, în conformitate cu art. 107 alin.
(11 - (41"
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art 107 alin. Cl}-(4)’’

Amendament a! Comisiilor, admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

Art. 10 alin. (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
"[1] Mandatul membrilor Consiliului 
director încetează înainte de termen în 
următoarele situaţii:
a] renunţarea la calitatea de membru;
b] pierderea calităţii pentru care au fost 
numiţi;
c) deces;
d) revocarea mandatului de către 
autoritatea care l-a desemnat".
(2) în cazurile prevăzute la alin. (1} se 
desemnează un nou reprezentant, al cărui 
mandat durează până la expirarea 
mandatului celui în locul căruia a fost 
numit.

La articolul 10, alineatul 1 se modifică şi 
va avea următorul cuprins:
(1) Mandatul membrilor Consiliului director, 
cu excepţia Preşedintelui ANAD, încetează 
înainte de termen, în următoarele situaţii:

a) renunţarea la calitatea de membru;
b] pierderea calităţii pentru care au fost 
numiţi;
c) deces;
d] revocarea, pentru motive întemeiate, de 
către autoritatea care l-a desemnat.
[2) Nemodificat

7.

Amendament al Comisiilor, admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

Articolul 12 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

8. Art. 12.

(1) Conducerea ANAD este asigurată de 
un preşedinte, numit pe o perioadă de 5 
ani, prin decizie a prim-ministrului, cu o 
vechime în specialitate în ultimii 5 ani în 
domeniile juridic, economic, ştiinţele

[1) Conducerea ANAD este asigurată de un 
preşedinte, numit prin decizie a prim- 
ministrului pentru un mandat de 5 ani care 
poate fi reînnoit o singură dată şi care
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trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii:
(a) bună reputaţie;
(b) vechime în specialitate şi în funcţii de 

conducere în ultimii 5 ani în domeniile: 
juridic, economic, ştiinţele naturii, 
medical, educaţie fizică şi sport;

[c) cunoştinţe temeinice în domeniul 
prevenirii şi combaterii dopajului în 
sport;

[d) independenţă politică şi independenţă 
faţă de structurile sportive.

(2) în vederea numirii, preşedintele 
semnează o declaraţie pe propria 
răspundere că nu se află în niciuna dintre 
situaţiile de incompatibilitate prevăzute 
la art. 13 alin. (4).

naturii, educaţie fizică şi sport şi minim 5 
ani în funcţii de conducere, având 
cunoştinţe temeinice în domeniul 
prevenirii şi combaterii dopajului în 
sport, cu respectarea criteriului de 
independenţă politică şi de independenţă 
faţă de structurile sportive.

(2) Preşedintele ANAD are rang de 
secretar de stat şi este ajutat în activitatea 
sa de un vicepreşedinte, cu rang de 
subsecretar de stat, numit pe o perioadă 
de 5 ani, în condiţiile legii, prin decizie a 
prim-ministrului, cu o vechime în 
specialitate în ultimii 5 ani în domeniile 
juridic, economic, ştiinţele naturii, 
educaţie fizică şi sport şi minim 5 ani în 
funcţii de conducere, având cunoştinţe 
temeinice în domeniul prevenirii şi 
combaterii dopajului în sport, cu 
respectarea criteriului de independenţă 
politică şi de independenţă faţă de 
structurile sportive.
(3) In exercitarea atribuţiilor sale 
preşedintele ANAD emite, ordine şi

(3) Preşedintele ANAD are rang de 
secretar de stat şi este ajutat în
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activitatea sa de un vicepreşedinte, cu 
rang de subsecretar de stat, numit prin 
decizie a prim-ministrului pentru un 
mandat de 5 ani care poate fi reînnoit o 
singură dată şi căruia i se aplică în mod 
corespunzător prevederile de la alin. (1) 
şi (2).

decizii.

[4) ANAD are un secretar general, înalt 
funcţionar public, numit în condiţiile 
legii.

(4) Ordinele cu caracter normativ emise 
de preşedintele ANAD se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea 1.
[5) Deciziile se emit în exercitarea 
atribuţiilor ANAD privind gestionarea 
rezultatelor controlului doping şi sunt 
acte administrative individuale.

Mandatul preşedintelui 
vicepreşedintelui ANAD încetează în 
următoarele cazuri:
a] au săvârşit o încălcare a 
reglementărilor anti-doping sau, dacă nu 
au făcut obiectul prevederilor Codului sau 
prezentei legi, au fost direct şi cu intenţie 
implicaţi în ultimii 6 ani într-o conduită

(5) în exercitarea atribuţiilor sale 
preşedintele ANAD emite ordine şi 
decizii.
(6) Ordinele cu caracter normativ emise 
de preşedintele ANAD se publică în 
Monitorul Ofîcial al României, Partea I.
(7) Deciziile se emit în exercitarea 
atribuţiilor ANAD privind gestionarea 
rezultatelor controlului doping şi sunt 
acte administrative individuale.
(8) Mandatul preşedintelui sau al

(6) sau
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vicepreşedintelui ANAD încetează în 
următoarele cazuri:
a) încălcarea unei reglementări anti
doping conform art. 2 alin.(2) lit. e) şi g)-

care ar fi constituit o încălcare a 
reglementărilor anti-doping dacă le-ar fi 
fost incidente reglementări conforme cu 
Codul;

b) la împlinirea perioadei pentru care a 
fost numit.”

k);
b) nerespectarea regimului juridic 
general al incompatibilităţilor şi 
conflictelor de interese^ precum şi a 
incompatibilităţilor şi 
prevăzute la art.l3, alin.(3);
c) expirarea mandatului;
d) renunţarea la mandat;
e) decesul.

interdicţiilor

Amendament al Comisiilor, admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tinerei şi sport

Articolul 13 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
(1] Personalul ANAD este format din 
funcţionari publici şi personal contractual şi 
este salarizat în condiţiile legii.
(2) Pentru ocuparea unei funcţii publice de 
conducere sau de execuţie din cadrul ANAD, 
cu atribuţii în gestionarea rezultatelor 
controlului doping, potrivit fişei postului 
este obligatorie obţinerea certificatului de 
ofiţer control doping, în condiţiile legii.

9. Art. 13

[1] Personalul ANAD este format din 
funcţionari publici şi personal contractual 
şi este salarizat în condiţiile legii.
(2) Pentru ocuparea unei funcţii publice 
de conducere sau de execuţie din cadrul 
ANAD,
rezultatelor controlului doping, potrivit 
fişei postului aprobate, este obligatorie 
obţinerea certificatului de ofiţer control 
doping, în condiţiile legii.
f31 Preşedintele ANAD, vicepreşedintele

atribuţii în gestionareacu

f31 Preşedintele ANAD, vicepreşedintele

7



ANAD, secretarul general al ANAD şi 
personalul de conducere şi de execuţie al 
ANAD au obligaţia de a respecta regimul 
juridic general al incompatibilităţilor şi 
conflictelor de interese aplicabil funcţiei 
ocupate precum şi următoarele 
incompatibilităţi şi interdicţii;

a] nu pot participa la luarea deciziilor cu 
privire la sportivii sau alte persoane cu care 
au avut un raport profesional sau personal în 
ultimii 3 ani;
b) nu pot deţine calitatea de asociat sau 
administrator al unui terţ-delegat, personal 
sau printr-o altă persoană interpusă;
c) nu pot participa la luarea deciziilor cu 
privire la un terţ-delegat cu care au avut 
raporturi profesionale sau personale în 
ultimii 3 ani;
d] nu pot deţine calitatea de membru în 
comisiile de audiere şi de apel.

ANAD, secretarul general al ANAD şi 
personalul de conducere şi de execuţie al 
ANAD au obligaţia de a respecta regimul 
juridic general al incompatibilităţilor şi 
conflictelor de interese aplicabil funcţiei 
ocupate precum şi următoarele 
incompatibilităţi şi interdicţii:

a) nu pot participa la luarea deciziilor cu 
privire la sportivii sau alte persoane cu 
care au avut un raport profesional sau 
personal în ultimii 3 ani;
b) nu pot deţine calitatea de asociat sau 
administrator al unui terţ-delegat, 
personal sau printr-o altă persoană 
interpusă;
c) nu pot participa la luarea deciziilor cu 
privire la un terţ-delegat cu care au avut 
raporturi profesionale sau personale în 
ultimii 3 ani;
d) nu pot deţine calitatea de membru în 
comisiile de audiere şi de apel.
(4) Nu pot fi numite în funcţiile de 
demnitate publică de preşedinte, 
vicepreşedinte, în funcţiile publice din 
categoria înalţilor funcţionari publici, în 
funcţii publice de conducere şi de 
execuţie din cadrul Agenţiei Naţionale 
Anti-Doping, indiferent de categoria 
acestora, persoanele:

(4) Nu pot fi numite şi menţinute în funcţiile 
de demnitate publică de preşedinte, 
vicepreşedinte, în funcţiile publice din 
categoria înalţilor funcţionari publici, în 
funcţii publice de conducere şi de execuţie 
din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping, 
indiferent de categoria acestora, persoanele:
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a) care au fost sancţionate pentru 
încălcarea unei reglementări anti-doping, 
sau, în situaţia în care nu le-au fost 
incidente prevederile Codului sau ale 
prezentei legi, în decursul ultimilor 6 ani, 
în mod direct şi intenţionat au avut o 
conduită care ar fi constituit o încălcare a 
reglementărilor anti-doping 
reglementări conforme cu Codul le-ar fi 
fost incidente.

a) care au fost sancţionate pentru încălcarea 
unei reglementări anti-doping, sau, în 
situaţia în care nu le-au fost incidente 
prevederile Codului sau ale prezentei legi, în 
decursul ultimilor 6 ani, în mod direct şi 
intenţionat au avut o conduită care ar fi 
constituit o încălcare a reglementărilor anti
doping - dacă reglementări conforme cu 
Codul le-ar fi fost incidente.
b) al căror raport administrativ, sau raport 
de muncă a încetat, ca urmare a faptului că 
au fost condamnate printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă, pentru infracţiuni 
cu intenţie, cu excepţia cazurilor în care a 
intervenit reabilitarea, amnistia post - 
condamnatorie sau dezincriminarea, în 
condiţiile legii;
c) care au fost destituite din funcţie sau 
cărora le-a încetat contractul individual 
de muncă disciplinar pentru săvârşirea unei 
abateri grave, în sensul prezentei legi;
(5) Interdicţia prevăzută la alin. [4) lit. c) se 
menţine pe o perioadă de 6 ani, de la data 
rămânerii definitive, în condiţiile legii, a 
sancţiunii disciplinare

dacă

b) al căror raport administrativ, sau 
raport de muncă a încetat, ca urmare a 
faptului că au fost condamnate printr-o 
hotărâre judecătorească definitivă.
pentru infracţiuni cu intenţie, cu excepţia 
cazurilor în care a intervenit reabilitarea, 

condamnatorie sauamnistia post 
dezincriminarea, în condiţiile legii;
c) care au fost destituite din funcţie 
disciplinar pentru săvârşirea unei abateri 
grave, în sensul prezentei legi;
[5) Interdicţia prevăzută în—cazul 
prevăzut la alin. [4) lit. c] se menţine pe o 
perioadă de 6 ani, de la data rămânerii 
definitive, în condiţiile legii, a sancţiunii 
disciplinare a destituirii din funcţie.
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Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

La articolul 19 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
(1) Nemodificat

Alt. 19 alin. (3):
(1) Laboratorul de Control Doping este 
organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu personalitate juridică, 
în subordinea Guvernului şi coordonarea 
prim-ministrului, finanţat din venituri 
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul 
de stat, prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului.
(2) în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, 
potrivit legii, LCD acţionează pe bază de 
autonomie funcţională şi decizională, 
independent de alte autorităţi şi instituţii 
publice.

10.

(2) Nemodificat

Alin. (3) se elimină"(3) LCD analizează minimum de probe 
provenite de la semnatarii Codului 
necesare în vederea menţinerii 
acreditării, în conformitate cu prevederile 
Standardului internaţional pentru 
laboratoare."

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de^ către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, m^embrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

La articolul 21, alineatul (1) se modifîcă şi 
va avea următorul cuprins:
"(1) Pentru realizarea obiectivelor 
prevăzute la art. 20, LCD reprezintă 
România în domeniul său de activitate în
relaţiile cu organizaţiile naţionale şi

11. Art. 21 alin. (1):
"[1] LCD realizează reprezentarea 
României în relaţiile cu organizaţiile 
naţionale şi internaţionale anti-doping şi 
achită cotizaţiile şi taxele stabilite de 
către organizaţiile guvernamentale şi

10



internaţionale, internaţionale anti-doping şi achită 
cotizaţiile şi taxele stabilite de către 
organizaţiile 
neguvernamentale internaţionale, asumate 
prin Convenţia împotriva dopajului, 
adoptată, în cadrul Consiliului Europei, la 
Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată 
prin Legea nr. 171/1998, şi Convenţia 
internaţională împotriva dopajului în sport, 
adoptată în cadrul Conferinţei Generale a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Paris la 19 
octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 
367/2006."

neguvernamentale 
asumate prin Convenţia împotriva 
dopajului, adoptată, în cadrul Consiliului 
Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 
1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, 
şi Convenţia internaţională împotriva 
dopajului în sport, adoptată în cadrul 
Conferinţei Generale a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă 
şi Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, 
acceptată prin Legea nr. 367/2006."

guvernamentale Şl

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

La articolul 26 alineatul (3) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:

Art. 26 -12.

(1) Tarifele pentru analiza probelor de 
control doping şi a suplimentelor 
nutritive, pentru eliberarea pachetului de 
documente şi pentru păstrarea pe termen 
lung a probelor de control doping se 
aprobă, la propunerea directorului LCD, 
prin ordin al secretarului general al 
Guvernului, care se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea 1.
(2] Tarifele sunt aduse la cunoştinţa 
autorităţilor de testare prin publicare în

(1) Nemodificat

(2] Nemodificat

11



sistemul de management şi administrare 
anti
prevederilor Standardului internaţional 
pentru laboratoare.
(3) LCD aplică o reducere a tarifelor 
pentru analiza probelor în iuncţie de 
numărul de probe transmise pentru 
analiză.

doping ADAMS, conform

(3) Prin ordinul prevăzut Ia alin. (1) se 
pot stabili reduceri ale tarifelor în funcţie 
de numărul de probe transmise pentru 
analiză.

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplina, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

Alt. 43 — Personalul angajat al ANAD, 
inclusiv persoanele desemnate în organul 
de conducere al acesteia şi numite în 
funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte, 
precum şi personalul angajat cu funcţii de 
conducere sau de execuţie al LCD are 
obligaţia să cunoască şi să respecte toate 
reglementările anti-doping adoptate cu 
conformitate cu Codul şi prezenta lege.

Articolul 43 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
Art. 43 — Personalul angajat al ANAD, 
inclusiv persoanele desemnate în organul de 
conducere al acesteia şi numite în funcţia de 
preşedinte sau vicepreşedinte, precum şi 
personalul angajat cu funcţii de conducere 
sau de execuţie al LCD au obligaţia să 
cunoască şi să respecte toate reglementările 
anti-doping adoptate în conformitate cu 
Codul şi prezenta lege.

13.

îndreptarea eroare materială

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei Juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

La articolul 51, alineatul (4) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:
”(4] în situaţia în care, în orice etapă a 
gestionării rezultatelor până la formularea 
acuzaţiei de încălcare a reglementărilor anti
doping, ANAD decide să nu continue 
procedura, va trebui să notifice sportivul.

Alt. 51 alin. (4):
"[4] în situaţia în care, în orice etapă a 
gestionării rezultatelor până la 
formularea acuzaţiei de încălcare a 
reglementărilor anti-doping, ANAD 
decide să nu continue procedura, va

14.
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personalul asistent al sportivilor sau o altă 
persoană, dacă aceştia au fost deja înştiinţaţi 
cu privire la procedura aflată în curs de 
desfăşurare şi să notifice motivat 
organizaţiile anti-doping cu drept de a 
formula apel în conformitate cu prevederile 
art. Illşill4 '

trebui să notifice sportivul, personalul 
asistent al sportivilor sau o altă persoană, 
dacă aceştia au fost deja înştiinţaţi cu 
privire la procedura aflată în curs de 
desfăşurare şi să notifice motivat 
organizaţiile anti-doping cu drept de a 
formula apel în conformitate cu 
prevederile art. 110."

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

La articolul 51, după alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, alin. (5) cu 
următorul cuprins:

15. Art. 51

"(5) în situaţia în care intervine un litigiu 
între organizaţii anti-doping cu privire la 
cea căreia îi revine răspunderea pentru 
gestionarea rezultatelor, WADA va decide 
cărei organizaţii îi revine această 
responsabilitate. împotriva deciziei 
WADA se poate formula apel la Curtea de 
Arbitraj Sportiv de către oricare dintre 
organizaţiile anti-doping implicate în 
litigiu, în termen de 7 zile de la 
comunicarea deciziei de către WADA. 
Apelul va fi examinat de CAS cu celeritate 
şi va fi judecat de un arbitru unic. Orice 
organizaţie anti-doping care doreşte să 
efectueze procedura de gestionare a 
rezultatelor in afara autorităţii prevăzute 
în prezentul articol poate solicita WADA 
aprobare în acest sens”._________________

13



Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

La articolul 60, alineatul (3) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:
”[3] în situaţia în care sportivul sau altă 
persoană nu renunţă la audiere sau contestă 
acuzaţia ANAD referitoare la faptul că o 
încălcare a reglementărilor anti-doping a 
avut loc într-o anumită perioadă de timp, în 
termenul prevăzut la alin. (1], Comisia de 
audiere va fi sesizată în conformitate cu art. 
62”.

Art. 60 alin. (3):
"(3) în situaţia în care sportivul sau altă 
persoană nu renunţă la audiere sau 
contestă acuzaţia ANAD referitoare la 
faptul că o încălcare a reglementărilor 
anti-doping a avut loc într-o anumită 
perioadă de timp, în termenul prevăzut la 
alin. [1], ANAD sesizează Comisia de 
audiere în conformitate cu art. 62".

16.

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

La articolul 61, alineatul (3) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:
"(3) în speţe care rezultă în urma participării 
la o manifestare sportivă internaţională sau 
în speţe în care sunt implicaţi sportivi de 
nivel internaţional, deciziile ANAD sau ale 
Comisiei de audiere pot fi contestate cu apel 
exclusiv la CAS, în conformitate cu 
prevederile art. 113 alin. (2) şi art. 114."

Art. 61 alin. (3):17.

"(3) în speţe care rezultă în urma 
participării la o manifestare sportivă 
internaţională sau în speţe în care sunt 
implicaţi sportivi de nivel internaţional, 
deciziile ANAD sau ale Comisiei de 
audiere pot fi contestate cu apel exclusiv 
la CAS, în conformitate cu prevederile din 
Capitolul XIII."

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei

La articolul 63, alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:
"(1] Comisia de apel soluţionează:

Art. 63 alin. (1):
"(1] Comisia de apel soluţionează: .18.
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pentru învăţământ, tineret şi sporta) apelurile formulate împotriva deciziilor 
prevăzute la art. 110;

b] apelurile în regim de urgenţă”

a) apelurile formulate împotriva 
deciziilor prevăzute la capitolul 
XIII.

b) apelurile în regim de urgenţă”
Alineatul 2 rămâne nemodifîcat

(2) Comisia de apel va fi echitabilă, 
imparţială şi independentă operaţional şi 
instituţional în sensul definiţiilor de la art. 
4 punctele 25 şi 26.

[2) Nemodificat.

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

19. Alt. 64 Articolul 64 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

(1) Comisia de audiere este compusă dintr- 
un număr de până la 12 membri, selectaţi 
pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea 
reînnoirii. Membrii Comisiei de audiere 
sunt selectaţi de către o comisie formată 
din 5 reprezentanţi ai mediului academic 
şi universitar.

(1] Comisia de audiere este compusă 
dintr-un număr de până la 12 membri, 
cu o bună reputaţie, selectaţi pentru un 
mandat de 3 ani, cu posibilitatea 
reînnoirii mandatului o singură dată.

Comisia de audiere este condusă de 
un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, 
aleşi pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea 
realegerii o singură dată. Alegerea şi 

preşedintelui

C2)
(2) Comisia de audiere este condusă de 
un preşedinte, ajutat de un 
vicepreşedinte, aleşi prin vot secret pe o 
perioadă de 3 ani, care pot fi realeşi. şirevocarea
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vicepreşedintelui se realizează de către 
plenul Comisiei de audiere prin votul 
secret al majorităţii membrilor în funcţie.

(3) Calitatea de membru al Comisiei de 
audiere este incompatibilă cu calitatea de 
membru al Comisiei de apel şi cu orice 
funcţie sau calitate deţinută în cadrul 
ANAD, Ministerului Tineretului şi 
Sportului, federaţiilor naţionale şi ligilor 
profesioniste, al Comitetului Olimpic şi 
Sportiv Român, al Comitetului Paralimpic 
Roman sau al Secretariatului General al 
Guvernului.

[3) Calitatea de membru al Comisiei de 
audiere este incompatibilă cu calitatea de 
membru al Comisiei de apel şi cu orice 
funcţie sau calitate deţinută în cadrul ANAD, 
Ministerului Tineretului şi Sportului, 
federaţiilor naţionale şi ligilor profesioniste, 
al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, al 
Comitetului Paralimpic Român sau al 
Secretariatului General al Guvernului.

(4) Membrii Comisiei de audiere pot fi 
recuzaţi de către părţile implicate în 
soluţionarea cazului, dacă există temei 
pentru un posibil conflict de interese.
(5) Membrii Comisiei de audiere se abţin 
de la soluţionarea cazului în situaţia în 
care se află în conflict de interese sau 
incompatibilitate.
(6) Membrii Comisiei de audiere au 
obligaţia de a depune la data începerii 
mandatului declaraţii de confidenţialitate 
şi declaraţii de incompatibilitate şi 
conflict de interese.

[4) Nemodificat

(5] Nemodificat

(6) Nemodificat

16



Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplina, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

Art. 65 Articolul 65 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
(1] Membrii Comisiei de audiere îşi 
desfăşoară activitatea în conformitate cu 
dispoziţiile Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a acesteia, aprobat prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei şi publicat în 
Monitorul Oficial.
(2) Comisia de audiere se reuneşte în 
plen în prezenţa a două treimi din 
numărul total al membrilor în funcţie.

20.

Membrii Comisiei de audiere îşi 
desfăşoară activitatea în conformitate cu 
dispoziţiile Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a acesteia, aprobat prin 
ordin al preşedintelui Agenţiei şi publicat 
în Monitorul Oficial.

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei Juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, niembrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

Articolul 66 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
(1) Membrii Comisiei de audiere sunt numiţi 
prin ordin al Preşedintelui ANAD conform 
rezultatelor selecţiei efectuate de către 
comisia prevăzută la art. 64 alin. (1).
(2) Criteriile de selecţie pentru a fi desemnat 
ca membru în comisia de audiere sunt 
următoarele:

a) să fie cetăţean român cu domiciliul în 
România:

b] să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
c) să aibă o bună reputaţie;

21. Art. 66

(1] Membrii Comisiei de audiere sunt 
numiţi prin ordin al Preşedintelui ANAD.

(2) Criteriile de selecţie pentru a fi 
desemnat ca membru în comisia de 
audiere sunt următoarele:

a) să fie cetăţean român cu domiciliul în 
România;

b) să aibă capacitate deplină de 
exerciţiu;
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i

c) să aibă o bună reputaţie;
d) să nu fi fost condamnat pentru 

infracţiuni săvârşite cu intenţie;

e) să nu deţină calităţi sau funcţii de 
natură a genera o stare de 
incompatibilitate cu calitatea de membru 
al Comisiei de audiere a sportivilor şi a 
personalului asistent al sportivilor.

f) să nu fie suspendat din activitatea 
sportivă, ca urmare a săvârşirii unei 
încălcări a reglementărilor anti-doping;

g) să aibă experienţă de minimum 5 ani 
în unul dintre următoarele domenii: 
juridic, medical, al ştiinţelor naturii şi 
sport şi care să aibă obligatoriu 
experienţă şi/sau cunoştinţe în domeniul 
anti-doping, cu respectarea prevederilor 
Codului şi a Standardului internaţional 
pentru gestionarea rezultatelor.

d) să nu fi fost condamnat pentru 
infracţiuni săvârşite cu intenţie;

e) să nu deţină calităţi sau funcţii de natură 
a genera o stare de incompatibilitate cu 
calitatea de membru al Comisiei de audiere a 
sportivilor şi a personalului asistent al 
sportivilor.

f) să nu fie suspendat din activitatea 
sportivă, ca urmare a săvârşirii unei încălcări 
a reglementărilor anti-doping;

g) să aibă experienţă de minimum 5 ani în 
unul dintre următoarele domenii: juridic, 
medical, al ştiinţelor naturii şi sport şi care 
să aibă obligatoriu experienţă şi/sau 
cunoştinţe în domeniul anti-doping, cu 
respectarea prevederilor Codului şi a 
Standardului internaţional pentru 
gestionarea rezultatelor.

[3) Selectarea membrilor Comisiei de 
audiere se realizează în baza procedurii 
aprobate prin ordin al preşedintelui 
Agenţiei.

[3) Selectarea membrilor Comisiei de 
audiere se realizează de către comisia de 
selecţie prevăzută la art. 64 alin. (1), în 
baza procedurii aprobate prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei.

(4) Revocarea membrilor Comisiei de 
audiere se face la propunerea [4) Revocarea membrilor Comisiei de
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audiere se face la propunerea preşedintelui 
Comisiei de audiere prin ordin al
preşedintelui ANAD.
(5) Mandatul membrilor Comisiei de audiere 
încetează înainte de termen în următoarele 
situaţii:

a) renunţarea la calitatea de membru;
b) revocarea membrilor Comisiei de

audiere ca urmare a nerespectării
obligaţiilor ce le revin;

c) refuzul semnării declaraţiilor de
confidenţialitate şi conflict de interese;

d) deces;
e) dobândirea unei calităţi, demnităţi sau 

funcţii de natură a genera o stare de 
incompatibilitate cu calitatea de membru al 
Comisiei de audiere.

preşedintelui Comisiei de audiere.

[5) Mandatul membrilor Comisiei de 
audiere încetează înainte de termen 
prin/în următoarele situaţii:

a) renunţarea la calitatea de membru;
b) revocarea membrilor Comisiei de

audiere ca urmare a nerespectării 
obligaţiilor ce le revin potrivit 
Regulamentului-----de-—organizare-----şi
funcţionare a Comisiei de audiere;

c) refuzul semnării declaraţiilor de 
confidenţialitate şi conflict de interese;

d) deces;
e) dobândirea unei calităţi, demnităţi 

sau funcţii de natură a genera o stare de 
incompatibilitate cu calitatea de membru 
al Comisiei de audiere.
{6^------Revocarea------preşedintelui------si
vicepreşedintelui Comisiei de audiere -se
realizează—la—propunerea—plenului
Comisiei—de—audiere—ea—urmare—a
nerespectării—obligaţiilor—ee—le—revin
potrivit Regulamentului do organizare şi
funcţionaro a Comisiei do audiere.
[7] în cazurile prevăzute la alin. (5) se

(6) în cazurile prevăzute la alin. (5) se 
numeşte un nou membru, al cărui mandat 
durează până la expirarea mandatului celui 
în locul căruia a fost numit.

Alineatul 7 se renumerotează şi devine 
alineatul 6.

19



numeşte un nou membru, al cărui mandat 
durează până la expirarea mandatului 
celui în locul căruia a fost numit.

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

La articolul 69, alineatele (1] şi (2) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins:
[1) Comisia de apel este compusă dintr-un 
număr de până la 12 membri, selectaţi 
pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea 
reînnoirii. Membrii Comisiei de apel sunt 
selectaţi de către o comisie formată din 5 
reprezentanţi ai mediului academic şi 
universitar.

22. Art. 69

(1] Comisia de apel este compusă dintr- 
un număr de până la 12 membri, cu -e 
bună—reputaţie, selectaţi pentru un 
mandat de 3 ani, cu posibilitatea 
reînnoirii mandatului o singură dată.

[2) Comisia de apel este condusă de un 
preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte 
aleşi prin vot secret pe o perioadă de 3 
ani, care pot fi realeşi.

(2) Comisia de apel este condusă de un 
preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte aleşi 
pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea 
realegerii o singură dată. Alegerea şi 

preşedintelui 
vicepreşedintelui se realizează de către 
plenul Comisiei de apel prin votul secret 
al majorităţii membrilor în funcţie.

şirevocarea

(3) Nemodificat(3] Calitatea de membru a Comisiei de 
apel este incompatibilă cu calitatea de 
membru al Comisiei audiere şi cu orice 
funcţie sau calitate deţinută în cadrul 
ANAD, Ministerului Tineretului şi 
Sportului, federaţiilor naţionale şi ligilor
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profesioniste, a Comitetului Olimpic şi 
Sportiv Român, a Comitetului Paralimpic 
Roman sau a Secretariatului General al 
Guvernului.
[4) Membrii Comisiei de apel pot fi 
recuzaţi de către părţile implicate în 
soluţionarea cazului dacă există temei 
pentru un posibil conflict de interese.
[5) Membrii Comisiei de apel se abţin de 
la soluţionarea cazului în situaţia în care 
se află în conflict de interese sau 
incompatibilitate.
[6) Membrii Comisiei de apel au obligaţia 
de a depune la data începerii mandatului 
declaraţii de confidenţialitate şi declaraţii 
de incompatibilitate şi conflict de 
interese.

I

(4) Nemodificat

(53 Nemodificat

(6) Nemodificat

Amendament al Comisiilor admis cu
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi ţi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

Articolul 70 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
(13 Membrii Comisiei de apel îşi desfăşoară 
activitatea în conformitate cu dispoziţiile 
Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a acesteia, aprobat prin ordin al secretarului 
general al Guvernului.
(2) Comisia de apel se reuneşte în plen în 
prezenţa a două treimi din numărul total

23. Art. 70
Membrii Comisiei de apel îşi desfăşoară 
activitatea în conformitate cu dispoziţiile 
Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a acesteia, aprobat prin ordin 
al secretarului general al Guvernului.
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al membrilor în funcţie.

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

Articolul 71 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
(1) Membrii Comisiei de apel sunt numiţi 
prin ordin al secretarului general al 
Guvernului conform rezultatelor selecţiei 
efectuate de către comisia prevăzută la 
art. 69 alin. (1).
[2) Criteriile de selecţie pentru a fi desemnat 
ca membru în comisia de audiere sunt 
următoarele:

a] să fie cetăţeni români cu domiciliul în 
România;
b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
c) să aibă o bună reputaţie;
d) să nu fi fost condamnat pentru 

infracţiuni săvârşite cu intenţie;
e) să nu deţină calităţi sau funcţii de natură 

a genera o stare de incompatibilitate cu 
calitatea de membru al Comisiei de audiere a 
sportivilor şi a personalului asistent al 
sportivilor.

f) să nu fie suspendat din activitatea 
sportivă, ca urmare a săvârşirii unei încălcări 
a reglementărilor anti-doping;

24. Art.71-
(1) Membrii Comisiei de apel sunt numiţi 
prin ordin la secretarului general al 
Guvernului.

[2) Criteriile de selecţie pentru a fi 
desemnat ca membru în comisia de 
audiere sunt următoarele:
a] să fie cetăţeni români cu domiciliul în 
România;
b] să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
c] să aibă o bună reputaţie;
d] să nu fi fost condamnat pentru 
infracţiuni săvârşite cu intenţie;
e] să nu deţină calităţi sau funcţii de 
natură a genera o stare de 
incompatibilitate cu calitatea de membru 
al Comisiei de audiere a sportivilor şi a 
personalului asistent al sportivilor.
Q să nu fie suspendat din activitatea 
sportivă, ca urmare a săvârşirii unei 
încălcări a reglementărilor anti-doping;
gl să aibă experienţă de minimum 5 ani în
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g) să aibă experienţă de minimum 5 ani în 
unul dintre următoarele domenii: juridic,

unul dintre următoarele domenii: juridic, 
medical, al ştiinţelor naturii şi sport şi 
care să aibă obligatoriu experienţă şi/sau 
cunoştinţe în domeniul anti-doping, cu 
respectarea prevederilor Codului şi a 
Standardului internaţional pentru 
gestionarea rezultatelor.

medical, al ştiinţelor naturii şi sport şi care 
să aibă obligatoriu experienţă şi/sau 
cunoştinţe în domeniul anti-doping, cu 
respectarea prevederilor Codului şi a 
Standardului internaţional pentru
gestionarea rezultatelor.

(3) Selectarea membrilor Comisiei de 
apel se realizează în baza procedurii de 
selecţie aprobate prin ordin al 
secretarului general al Guvernului.

ţ3) Selectarea membrilor Comisiei de apel se 
realizează în baza procedurii de selecţie 
aprobate prin ordin al secretarului general al 
Guvernului.

(4] Revocarea membrilor Comisiei de 
apel se face la propunerea preşedintelui 
Comisiei de apel.

(4) Revocarea membrilor Comisiei de apel se 
face la propunerea preşedintelui Comisiei de 
apel prin ordin al secretarului general al 
Guvernului.
[5) Mandatul membrilor Comisiei de apel 
încetează înainte de termen în următoarele 
situaţii:

a) renunţarea la calitatea de membru;
b) revocarea membrilor Comisiei de apel ca 

urmare a nerespectării obligaţiilor ce le 
revin;

c) refuzul semnării declaraţiilor de 
confidenţialitate şi conflict de interese;

(5) Mandatul membrilor Comisiei de apel 
încetează înainte de termen:
a) renunţarea la calitatea de membru;
b) revocarea membrilor Comisiei de apel 
ca urmare a nerespectării obligaţiilor ce 
le revin potrivit—Regulamentului—de 
organizare şi funcţionare a Comisiei de 
apoi.
c) refuzul senmării declaraţiilor de
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d) deces;
e) dobândirea unei calităţi, demnităţi sau 

funcţii de natură a genera o stare de 
incompatibilitate cu calitatea de membru al 
Comisiei de apel.

confidenţialitate şi conflict de interese:
d) deces;

e) dobândirea unei calităţi, demnităţi sau 
funcţii de natură a genera o stare de 
incompatibilitate cu calitatea de membru 
al Comisiei de apel.

Revocarea------preşedintelui------şt
vicoproşodintolui—Comisiei de—apel—se
realizează---- la----propunerea---- plenului
Comisiei—de—apel ca—urmare—a
nerospoctării—obligaţiilor—ee—le—revin
potrivit Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Comisiei de apel-.

(6] în cazurile prevăzute la alin. (5) se 
numeşte un nou membru, al cărui mandat 
durează până la expirarea mandatului celui 
în locul căruia a fost numit

Alineatul 7 devine alineatul 6 prin 
renumerotare.

(7) In cazurile prevăzute la alin. [5) se 
numeşte un nou membru, al cărui mandat 
durează până la expirarea mandatului 
celui în locul căruia a fost numit.

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplina, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret 'şi sport

La articolul 76, alineatul (6) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:
"ţ6) Deciziile Comisiei de audiere şi ale 
Comisiei de apel se comunică părţilor în 
termen de maxim de 10 zile de la redactare şi 
cuprind termenul de exercitare a căii de atac 
şi organul jurisdicţional la care se depune 
calea de atac. Alte entităţi cu drept de apel în 
conformitate cu art. 111 şi 114 din prezenta 
lege trebuie notificate simultan în

25. Art. 76 alin. (6):

"(6) Deciziile Comisiei de audiere şi ale 
Comisiei de apel se comunică părţilor în 
termen de maxim de 10 zile de la 
redactare şi cuprind termenul de 
exercitare a căii de atac şi organul 
jurisdicţional la care se depune calea de 
atac. Alte entităţi cu drept de apel în 
conformitate cu art. 110 din prezenta
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lege trebuie notificate simultan în 
conformitate cu Codul şi cu Standardul 
internaţional 
rezultatelor.”

conformitate cu Codul şi cu Standardul 
internaţional 
rezultatelor."

gestionareapentru
gestionareapentru

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

Articolul 78 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
"Art. 78 - Deciziile Comisiei de audiere şi ale 
Comisiei de apel pot fi atacate cu 
apel potrivit art. 110 şi 113"

26. Art. 78:

"Art 78 - Deciziile Comisiei de audiere şi 
ale Comisiei de apel pot fi atacate cu 
apel potrivit capitolului XIII din 
prezenta lege".

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei Juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret'şisport

Art. 79 alin. (3): La articolul 79, alineatul (3) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:
”(3] în situaţia în care toate părţile relevante 
convin să sesizeze CAS ca unică instanţă, în 
momentul începerii procedurii, ANAD are 
obligaţia să notifice imediat organizaţiile 
anti-doping cu drept de a formula apel, 
conform art 111 şi 114, astfel încât acestea 
să poată interveni în proces."

27.

"(3) în situaţia în care toate părţile 
relevante convin să sesizeze CAS ca unică 
instanţă, în momentul începerii 
procedurii, ANAD are obligaţia să notifice 
imediat organizaţiile anti-doping cu drept 
de a formula apel, conform art 110, astfel 
încât acestea să poată interveni în 
proces."

Amendament al Comisiilor admis cu
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret^şi sport

Art. 80 alin. (10): La articolul 80, alineatul (10) se modifică 
şi va avea următorul cuprins:
"(10) Posibilitatea unui apel în regim de 
urgenţă împotriva unei măsuri de 
suspendare provizorie sau a unei decizii de a

28.

"(10) Posibilitatea unui apel în regim de 
urgenţă împotriva unei măsuri de
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suspendare provizorie sau a unei decizii 
de a nu impune o suspendare provizorie 
este prevăzută în cap. XIII."

nu impune o suspendare provizorie este 
prevăzută Ia art. 110 alin. (3) lit. j)."

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

Articolul 82 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
"Art. 82 - ANAD va notifica toate entităţile 
prevăzute la art. 111 alin. (1) lit a)-c), e) şi 
g) şi art. 114 în legătură cu deciziile 
referitoare la faptul că încălcarea nu a avut 
loc, impunerea unei măsuri de suspendare 
provizorie, acceptarea unei sancţiuni fără 
parcurgerea procedurii de audiere de către 
de către un sportiv sau o persoană din cadrul 
personalului asistent al sportivilor, sau altă 
persoana.

29. Art.82:

„Art. 82 - ANAD va notifica toate entităţile 
prevăzute la art. 110 alin. (1) lit a)-c), e) 
şi g) în legătură cu deciziile referitoare la 
faptul că încălcarea nu a avut loc, 
impunerea unei măsuri de suspendare 
provizorie, acceptarea unei sancţiuni fără 
parcurgerea procedurii de audiere de 
către de către un sportiv sau o persoană 
din cadrul personalului asistent al 
sportivilor, sau altă persoană."

)

^ M

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei Juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

Articolul 91 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
(1) Pentru încălcarea reglementărilor 
anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. 
e) şi g)-k), prin derogare de la prevederile 
art. 492 şi 493 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare şi art. 252 alin. (1) din Legea nr. 
53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare, preşedintele ANAD 
dispune destituirea din funcţie, sau, după 
caz, încetarea contractului individual de

30. Art. 91

[1) Prin derogare de la prevederile art. 
492 şi 493 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare şi art. 252 alin. [1) 
din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
preşedintele ANAD dispune destituirea 
din funcţie a funcţionarilor publici, sau, 
după caz, încetarea contractului
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muncă, în termen de 30 de zile de la data 
comunicării deciziei emise de organul 
competent potrivit legii.

individual de muncă, ea—sancţiune 
disciplinară, în termen de 30 de zile de la 
data comunicării deciziei Comisiei—de 
audiere,—rămasă—definitivă—potrivit
dispoziţiilor prezentei legi.

(2] Pentru încălcarea reglementărilor 
anti’doping prevăzute la art. 2 alin.(2) lit. 
e) şi g)-k), prin derogare de la prevederile 
art. 252 alin. [1) din Legea nr. 53/2003, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, directorul LCD dispune încetarea 
contractului de muncă, ca sancţiune 
disciplinară, pentru personalul contractual 
de conducere şi de execuţie al Laboratorului 
de control doping, în termen de 30 de zile de 
la data comunicării deciziei emise de 
organul competent potrivit legii.

(2) Prin derogare de Ia prevederile 
art.252 alin. (1) din Legea nr.53/2003, 
republicată, 
completările ulterioare, directorul LCD, 
dispune încetarea contractului de muncă, 
ca sancţiune disciplinară, pentru 
personalul contractual de conducere şi de 
execuţie al Laboratorului de control 
doping, în termen de 30 de zile de la data 
comunicării deciziei Comisiet-de-audier-er 
rămasă—definitivă—potrivit—dispoziţiilor
prezentei legi.

modificările şicu

i

(3} Deciziile prevăzute la alin. (1) şi (2) 
stabilesc săvârşirea abaterii grave, astfel 
cum aceasta este definită la art. 4 pct. 1, în 
condiţiile şi cu procedura prevăzute de 
prezenta lege.

(3] Decizia Comisiei de audiere, rămasă 
definitivă stabileşte săvârşirea abaterii 
grave, astfel cum aceasta este definită la 
art. 4 lit. a], în condiţiile şi cu procedura 
prevăzută de prezenta lege.
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(4) Sancţiunea destituirii din funcţie a 
preşedintelui, vicepreşedintelui ANAD, 
secretarului general al ANAD sau, după 
caz, a încetării raporturilor de muncă a 
directorului sau directorului adjunct al 
Laboratorului de Control Doping se 
dispune de către prim-ministru sau, după 
caz, de către secretarul general al 
Guvernului, în termen de 30 de zile de la 
data comunicării deciziei Comisiei de 
audiere rămasă definitivă.

(4) Sancţiunea destituirii din funcţie a 
preşedintelui, vicepreşedintelui ANAD, 
secretarului general al ANAD sau, după caz, a 
încetării raporturilor de muncă a 
directorului sau directorului adjunct al 
Laboratorului de Control Doping se dispune 
de către prim-ministru sau, după caz, de 
către secretarul general al Guvernului, în 
termen de 30 de zile de Ia data comunicării 
deciziei Comisiei de audiere rămasă 
definitivă.

(5] Dispoziţiile alin. [1) - (3) se aplică în mod 
corespunzător persoanelor care ocupă 
funcţii de demnitate publică, funcţii publice, 
funcţii de conducere sau calităţi, indiferent 
de forma de exercitare a acestora, şi/sau 
funcţii pentru care angajarea se face prin 
contract individual de muncă, de către prim- 
ministru, conducătorul autorităţii sau 
instituţiei publice sau, după caz, organele de 
conducere ale uneia dintre autorităţile şi 
instituţiile publice şi ale persoanelor juridice 
de interes public sau persoanelor juridice de 
drept privat menţionate la art. 1 alin. [5) lit. 
d)-k] din prezenta lege.

[5) Dispoziţiile alin. (1) - (3) se aplică în 
mod corespunzător persoanelor care 
ocupă funcţii de demnitate publică, funcţii 
publice, funcţii de conducere sau calităţi, 
indiferent de forma de exercitare a 
acestora, şi/sau funcţii pentru care 
angajarea se face prin contract individual 
de muncă, de către prim-ministru, 
conducătorul autorităţii sau instituţiei 
publice sau, după caz, organele de 
conducere ale uneia dintre autorităţile şi 
instituţiile publice şi ale persoanelor 
juridice de interes public sau persoanelor 
juridice de drept privat menţionate la art. 
1 alin. (5] lit. d)-k) din prezenta lege.

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină,

La articolul 98, alineatul (2) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:

Art. 98 alin. (2):31.
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imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport"(2) După o decizie dispusă în apel conform 

capitolului XIV din prezenta lege, sau după 
expirarea termenului limită pentru a formula 
apel, ANAD poate suspenda o parte a 
consecinţelor altfel aplicabile numai cu 
aprobarea WADA şi a federaţiei 
internaţionale relevante."

"(2) După o decizie dispusă în apel 
conform capitolului XIII din prezenta 
lege, sau după expirarea termenului 
limită pentru a formula apel, ANAD poate 
suspenda o parte a consecinţelor altfel 
aplicabile numai cu aprobarea WADA şi a 
federaţiei internaţionale relevante.”

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

La articolul 98, alineatul (9) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:
”(9] în situaţia în care ANAD decide să 
reinstituie sau decide să nu reinstituie 
consecinţele suspendate, acea decizie poate 
fi contestată de orice persoană cu drept de 
apel, conform prevederilor art. 111 şi 114."

Art. 98 alin. (9):32.

"(9) în situaţia în care ANAD decide să 
reinstituie sau decide să nu reinstituie 
consecinţele suspendate, acea decizie 
poate fi contestată de orice persoană cu 
drept de apel, conform prevederilor cap. 
XIII."

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei Juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

La articolul 99, alineatul (2) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:
"(2) în circumstanţe excepţionale, în temeiul 
sprijinului substanţial, WADA îşi poate da 
acordul pentru măsuri de îngheţare a unei 
perioade de suspendare sau pentru 
suspendarea altor consecinţe mai grave 
decât cele altfel prevăzute la art. 87 şi art. 88, 
sau chiar pentru eliminarea perioadei de 
suspendare, a informării publice obligatorii 
şi/sau anularea măsurii de returnare a 
premiilor în bani sau a măsurii de aplicare a

Art. 99 alin. (2):33.

”(2) în circumstanţe excepţionale, în 
temeiul sprijinului substanţial, WADA îşi 
poate da acordul pentru măsuri de 
îngheţare a unei perioade de suspendare 
sau pentru suspendarea altor consecinţe 
mai grave decât cele altfel prevăzute la 
art. 87 şi art. 88, sau chiar pentru 
eliminarea perioadei de suspendare, a 
informării publice obligatorii şi/sau 
anularea măsurii de returnare a premiilor

<
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unor amenzi sau costuri. Aprobarea acordată 
de către WADA va face obiectul reinstituirii 
consecinţelor prevăzute la art. 85 şi 89.”

în bani sau a măsurii de aplicare a unor 
amenzi sau costuri. Aprobarea acordată 
de către WADA va face obiectul 
reinstituirii consecinţelor.”

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

La articolul 100, alineatul (1) se modifică 
şi va avea următorul cuprins:
"(1) în situaţia în care, în temeiul ajutorului 
substanţial, ANAD suspendă o parte a unei 
sancţiuni altfel aplicabile, aceasta va notifica 
în conformitate cu art. 81-83 decizia 
motivată celorlalte organizaţii anti-doping 
care au drept de a formula apel, aşa cum se 
prevede la art. 111 şi 114 din prezenta 
lege.”

Art. 100 alin. (1):
"(1) în situaţia în care, în temeiul 
ajutorului substanţial, ANAD suspendă o 
parte a unei sancţiuni altfel aplicabile, 
aceasta va notifica în conformitate cu art. 
81-83 decizia motivată celorlalte 
organizaţii anti-doping care au drept de a 
formula apel, aşa cum se prevede la art. 
110.

34.

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, rnembrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

La articolul 110, alineatul (3) se modifică 
şi va avea următorul cuprins:
(1) Nemodificat

35. Art. 110
(1) Deciziile ANAD sau ale Comisiei de 
audiere emise sau adoptate în baza 
prevederilor prezentei legi pot fi atacate 
cu apel la Comisia de apel sau, după caz la 
CAS, potrivit dispoziţiilor prezentului 
capitol.

(2] Domeniul revizuirii în apel vizează 
toate elementele relevante în raport cu 
cazul în speţă şi în mod expres nu se 
limitează la elementele sau domeniul 
revizuirii din procedura desfăşurată în 
faţa Comisiei de audiere. Oricare dintre

[2) Nemodificat

(3) Pot fi atacate cu apel, la Comisia de apel 
sau, după caz la CAS, următoarele decizii:
al o decizie a ANAD sau, după caz, a Comisiei
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de audiere, că s-a comis o încălcare a 
reglementărilor anti-doping;
b) deciziile ANAD sau, după caz, ale Comisiei 
de audiere de a impune sau de a nu impune 
consecinţe 
reglementărilor anti-doping;
c) o decizie a ANAD sau, după caz, a Comisiei 
de audiere, că nu s-a comis o încălcare a 
reglementărilor anti-doping;
d) o decizie a ANAD sau, după caz, a Comisiei 
de audiere, că o procedură privind o 
încălcare a reglementărilor anti-doping nu 
poate fi continuată din motive procedurale, 
inclusiv, prescripţia;
e) o decizie a ANAD de a nu prezenta un 
rezultat pozitiv sau un rezultat atipic ca o 
încălcare a reglementărilor anti-doping;
f) o decizie a ANAD de a nu continua 
cercetarea unei încălcări a reglementărilor 
anti-doping după o investigaţie efectuată în 
conformitate cu Standardul internaţional 
pentru gestionarea rezultatelor;
g) o decizie a Comisiei de audiere de a 
impune sau de a revoca o măsură de 
suspendare provizorie ca urmare unei 
audieri provizorii;
h) nerespectarea de către ANAD a 
prevederilor art. 57 din prezenta lege;

părţile apelului pot propune dovezi, 
argumente legale şi pretenţii care nu au 
fost prezentate la audierea în primă 
instanţă, atât timp cât acestea derivă din 
aceeaşi cauză, sau din aceleaşi fapte sau 
circumstanţe generale ridicate sau 
prezentate la audierea în faţa Comisiei de 
audiere.
(3) Pot fi atacate cu apel, la Comisia de 
apel sau, după caz la CAS, următoarele 
decizii:
a) o decizie a ANAD sau, după caz, a 
Comisiei de audiere, că s-a comis o 
încălcare a reglementărilor anti-doping;
b) deciziile ANAD sau, după caz, ale 
Comisiei de audiere de a impune sau de a 
nu impune consecinţe pentru încălcări ale 
reglementărilor anti-doping;
c) o decizie a ANAD sau, după caz, a 
Comisiei de audiere, că nu s-a comis o 
încălcare a reglementărilor anti-doping;
d) o decizie a ANAD sau, după caz, a 
Comisiei de audiere, că o procedură 
privind o încălcare a reglementărilor anti
doping nu poate fi continuată din motive 
procedurale, inclusiv, prescripţia;
e) o decizie a ANAD de a nu prezenta un 
rezultat pozitiv sau un rezultat atipic ca o 
încălcare a reglementărilor anti-doping;

aleîncălcăripentru

I
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i) nerespectarea prevederilor art. 103 alin, 
(1) din prezenta lege;
j) nerespectarea de către ANAD a 
prevederilor art. 80 din prezenta lege;
k) decizia conform căreia ANAD nu are 
competenţa să decidă cu privire la o posibilă 
încălcare a unei reglementări anti-doping sau 
la consecinţele ce se impun;
l) o decizie a ANAD de a suspenda sau nu 
consecinţele sau de a reinstitui sau nu 
consecinţele în conformitate cu art. 98 şi 99;
m) o decizie adoptată în conformitate cu art. 
107 alin. (5)-C7]:
n) decizia ANAD de a nu pune în aplicare o 
decizie adoptată de o altă organizaţie anti
doping în conformitate cu dispoziţiile art. 
122-124;
o) o decizie a ANAD emisă în temeiul art. 
156 din prezenta lege;

f] o decizie a ANAD de a nu continua 
cercetarea încălcăriunei a
reglementărilor anti-doping după o
investigaţie efectuată în conformitate cu 
Standardul internaţional 
gestionarea rezultatelor;

pentru

g) o decizie a Comisiei de audiere de a 
impune sau de a revoca o măsură de 
suspendare provizorie ca urmare unei 
audieri provizorii;
h) nerespectarea de către ANAD a
prevederilor art. 57 din prezenta lege;
i) nerespectarea prevederilor art. 103 
alin. (1] din prezenta lege;
j) nerespectarea de către ANAD a
prevederilor art. 80 din prezenta lege;
k) decizia conform căreia ANAD nu are 
competenţa să decidă cu privire la o 
posibilă încălcare a unei reglementări 
anti-doping sau la consecinţele ce se 
impun;
l) o decizie a ANAD de a suspenda sau nu 
consecinţele sau de a reinstitui sau nu 
consecinţele în conformitate cu art. 98 şi

i

p) decizia WADA de a nu acorda o scutire de 
la obligativitatea impusă unui sportiv de a-şi

activitateaînanunţa
competiţională cu 6 luni în prealabil conform

revenirea

art. 40 din prezenta lege;
99;

q) decizia WADA de a desemna răspunderea 
privind gestionarea rezultatelor, în cazul 
apariţiei unui litigiu între ANAD şi altă 
organizaţie anti-doping.

m) o decizie în conformitate cu art. 107 
alin. C5)-C7);
n) decizia ANAD de a nu pune în
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aplicare o decizie adoptată de o altă 
organizaţie anti-doping în conformitate 
cu dispoziţiile art. 122-124;
o) o decizie a ANAD în temeiul art. 156 
din prezenta lege;

p) decizia WADA de a nu acorda o scutire 
de la obligativitatea impusă unui sportiv 
de a-şi anunţa revenirea în activitatea 
competiţională cu 6 luni în prealabil 
conform art. 40 din prezenta lege;

q) decizia WADA de a desemna 
răspunderea 
rezultatelor, în cazul apariţiei unui litigiu 
între ANAD şi altă organizaţie anti
doping.

privind gestionarea

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

La articolul 111 alineatele (1) şi (2) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins:

36. Art. 111

(1] Deciziile prevăzute la art. 110 lit. a)-p), 
în situaţia în care nu sunt aplicabile 
prevederile art 61 alin. (3), pot fi contestate 
la Comisia de apel de către următoarele 
entităţi:
a] sportivul sau altă persoană care este 
subiect al deciziei contestate;
b) altă persoană în legătură cu care s-a luat 
decizia contestată;

(1) Deciziile prevăzute la art 110 lit a)- 
p), în situaţia în care nu sunt aplicabile 
prevederile art 61 alin. (3), pot fi 
contestate la Comisia de apel de către 
următoarele entităţi:
a) sportivul sau altă persoană care este 
subiect al deciziei contestate;
b) altă persoană în legătură cu care s-a 
luat decizia contestată;
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c] federaţia internaţională responsabilă;
d] Comitetul Internaţional Olimpic, 
Comitetul Internaţional Paralimpic, după caz, 
în situaţia în care decizia poate avea efecte în 
raport cu Jocurile Olimpice sau Jocurile 
Paralimpice, inclusiv decizii care privesc 
dreptul de participare la Jocurile Olimpice 
sau Jocurile Paralimpice;
e] organizaţia naţională anti-doping din ţara 
de reşedinţă a persoanei sau din ţările în 
care persoana deţine cetăţenie sau licenţă;

0 ANAD; 
g] WADA.

c) federaţia internaţională responsabilă;
d} Comitetul Internaţional Olimpic, 
Comitetul Paralimpic Internaţional 
Paralimpic, după caz, în situaţia în care 
decizia poate avea efecte în raport cu 
Jocurile Olimpice 
Paralimpice, inclusiv decizii care privesc 
dreptul de participare la Jocurile Olimpice 
sau Jocurile Paralimpice;
e] organizaţia naţională anti-doping din 
ţara de reşedinţă a persoanei sau din 
ţările în care persoana deţine cetăţenie 
sau licenţă;
f] ANAD;
g] WADA.
[2} Termenul pentru exercitarea apelului 
de către entităţile prevăzute la alin. (1) Ut. 
a) - f) expiră în 21 de zile de la data 
comunicării. Termenul pentru exercitarea 
apelului de către WADA este prevăzut la 
art. 113 alin. (2).

Jocurilesau

i(2) Termenul pentru exercitarea apelului de 
către entităţile prevăzute la alin. [1) lit. a) - 
f) este de 21 de zile calculat de la data 
comunicării deciziei. Termenul pentru 
exercitarea apelului de către WADA este 
prevăzut la art. 113 alin. [2).

I

ţ3) Deciziile prin care s-a dispus o 
suspendare provizorie pot fi atacate cu 
apel exclusiv de către sportivul sau de 
către altă persoană cărora li s-a impus o 
suspendare provizorie, în termen de 5 
zile de la data notificării. Apelul se judecă

(3) Nemodificat
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în regim de urgenţă.
(4) Organizaţiile anti-doping cu drept de 
a formula apel, potrivit dispoziţiilor alin. 
(1) lit. b)-g), pot solicita, în termen de 15 
zile de la comunicarea deciziei, o copie a 
dosarului complet în baza căruia s-a emis 
decizia.
(5] Toate părţile într-un apel la CAS 
trebuie să se asigure că WADA şi toate 
celelalte părţi cu drept de apel au fost 
notificate în timp util cu privire la apel.

(4) Nemodificat

(5) Nemodificat

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

La articolul 112, alineatul (2) se modifică 
şi va avea următorul cuprins:
”(2) Comisia de apel se organizează şi îşi 
desfăşoară activitatea cu respectarea 
dispoziţiilor capitolului VIII din prezenta 
lege."

37. Alt. 112 alin. (2):

"(2) Comisia de apel se organizează şi îşi 
desfăşoară activitatea cu respectarea 
dispoziţiilor capitolului VII din prezenta 
lege."

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, niembrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

La articolul 116, alineatul (1) se modifică 
şi va avea următorul cuprins:
”(1) Apelul incident precum şi alte forme de 
apel subsecvente formulate de intimat în 
cazurile prezentate la CAS în temeiul 
prevederilor Codului sunt permise în mod 
specific. Orice parte cu drept de apel în 
temeiul art. 111-114 trebuie să formuleze

38. Alt. 116 alin. (1):
"(1) Apelul incident precum şi alte forme 
de apel subsecvente formulate de intimat 
în cazurile prezentate la CAS în temeiul 
prevederilor Codului sunt permise în mod 
specific. Orice parte cu drept de apel în 
temeiul art. 110 trebuie să formuleze un 
apel incident sau un apel subsecvent cel
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1mai târziu odată cu întâmpinarea 
formulată de partea respectivă.”

un apel incident sau un apel subsecvent cel 
mai târziu odată cu întâmpinarea formulată 
de partea respectivă."

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

La articolul 130, alineatul (2) se modifică 
şi va avea următorul cuprins:
"[2] ANAD, LCD şi WADA vor încuraja şi 
promova astfel de cercetări şi vor lua toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
rezultatele acestor cercetări sunt folosite 
pentru promovarea obiectivelor care sunt în 
acord cu principiile Codului.”

39. Art. 130 alin. (2):
"(2} ANAD şi WADA, vor încuraja şi 
promova astfel de cercetări şi vor lua 
toate măsurile necesare pentru a se 
asigura că rezultatele acestor cercetări 
sunt folosite pentru promovarea 
obiectivelor care sunt în acord cu 
principiile Codului.”

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

La articolul 134 alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:
(1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 133 alin. 
(1) şi [2] poate atrage răspunderea 
disciplinară, civilă sau după caz penală a 
personalului ANAD şi a personalului LCD.

40. Art. 134 alin. (1):

"(13 Nerespectarea dispoziţiilor art. 133 
alin. (1) şi (2) poate atrage răspunderea 
disciplinară, civilă sau după caz penală a 
personalului LCD.
[2) Nerespectarea dispoziţiilor art. 133 
alin. (3) poate întruni elementele 
constitutive ale unei încălcări ale 
reglementărilor anti-doping săvârşite de 
persoanele care folosesc şi aplică 
rezultatele cercetării în scop de dopaj.

[2] Nemodificat

Amendament al Comisiilor admis cuArticolul 150 devine articolul 157 în41. Art. 150 - Dispoziţiile capitolului XVII
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unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplina, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

intră în vigoare la 15 zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi.

aceeaşi redactare.

Normă de tehnica legislativă.
Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

Articolul 151 devine articolul 158 şi va 
avea următorul cuprins:
Art.158
(1) La data intrării în vigoare a prezentei 
legi, se abrogă art. 1 - art. 83 şi art. 94 - 
art. 103 din Legea nr. 227/2006 privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în sport, 
republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea 1, nr. 156 din 1 martie 2016, cu 
modificările şi completările ulterioare.
[2) Dispoziţiile art. 84 - art. 93 din Legea 
nr. 227/2006 privind prevenirea şi 
combaterea dopajului în sport, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 156 din 1 martie 
2016, cu modificările şi completările 
ulterioare se abrogă la 15 zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 151-42.
(1] La data intrării în vigoare a prezentei 
legi se abrogă Legea nr. 227/2006 privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în 
sport, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 156 din 1 martie 
2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu excepţia capitolului XIII.

Normă de tehnica legislativă

(2) Capitolul XIII se abrogă la 15 zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi.
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Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

Normă de tehnică legislativă

Articolul 152 devine articolul 154 în 
aceeaşi redactare.

Art. 152 -43.

Art. 154
(1] Dispoziţiile prezentei legi se completează 
cu prevederile Codului şi se vor interpreta 
conform acestuia.
[2) încălcările reglementărilor anti-doping 
săvârşite înainte de intrarea în vigoare a 
prezentei legi continuă să fie considerate 
drept prima încălcare sau, după caz, a doua 
încălcare, în scopul stabilirii sancţiunilor 
pentru încălcări ale reglementărilor anti
doping survenite ulterior intrării în vigoare a 
acesteia.

(1) Dispoziţiile prezentei legi se 
completează cu prevederile Codului şi se 
vor interpreta conform acestuia.
(2) încălcările reglementărilor anti
doping săvârşite înainte de intrarea în 
vigoare a prezentei legi continuă să fie 
considerate drept prima încălcare sau, 
după caz, a doua încălcare, în scopul 
stabilirii sancţiunilor pentru încălcări ale 
reglementărilor antidoping survenite 
ulterior intrării în vigoare a acesteia.

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret\şi sport

Articolul 153 devine articolul 155 în 
aceeaşi redactare.

44. Art. 153-
în termen de 6 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi preşedintele 
ANAD va supune spre aprobare 
Guvernului structura organizatorică şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare 
ale ANAD şi va face numirile în funcţiile 
publice stabilite şi avizate, potrivit 
structurii organizatorice aprobate.

Normă de tehnică legislath'ă.

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină.

Articolul 154 devine articolul 156 în 
aceeaşi redactare.

45. Art. 154-
In termen de 90 de zile de la intrarea în
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imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

vigoare a dispoziţiilor prezentei legi, 
ANAD iniţiază şi supune spre adoptare 
Guvernului normele metodologice 
privind controlul doping şi normele 
metodologice 
antidoping, cu respectarea standardelor 
internaţionale ale WADA.

Normă de tehnică legislativă.privind educaţia

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

Articolul 155 devine articolul 150 în 
aceeaşi redactare.

46. Art.155-
(1) Mandatul membrilor Comisiei de 
audiere selectaţi în temeiul Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti- 
Doping nr, 118/2018 privind aprobarea 
criteriilor pentru selecţia membrilor 
Comisiei de audiere a sportivilor şi a 
asistent al sportivilor şi a personalului 
asistent al sportivilor şi a procedurilor de 
selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor 
pentru desemnarea membrilor Comisiei 
de audiere a sportivilor şi personalului 
asistent al sportivilor aflaţi în 
componenţa acesteia la data intrării în 
vigoare a prezentului act normativ 
continuă până la expirarea acestuia, cu

regimului
incompatibilităţilor şi a conflictelor de 
interese prevăzute de lege.
(2) Ulterior expirării mandatului iniţial 
locurile rămase vacante se vor completa 
conform procedurii de la art. 66 alin. (2).
(3) Dispoziţiile alin. [1] se aplică în mod

Normă de tehnică legislativă.

respectarea

t
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corespunzător mandatului membrilor în 
exerciţiu ai Comisiei de apel până la 
expirarea acestuia.

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate.de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplina, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

Articolul 156 devine articolul 151 şi va 
avea următorul cuprins:
Art. 151 — (1) Orice caz de încălcare a 
reglementărilor anti-doping care nu a fost 
soluţionat până Ia data intrării în vigoare şi 
orice caz de încălcare a reglementărilor 
antidoping care a apărut după data intrării în 
vigoare a prezentei legi, cu privire la o faptă 
comisă anterior acestei date vor fi guvernate 
de reglementările anti-doping în vigoare la 
momentul la care a avut loc încălcarea, dacă 
noile prevederi nu sunt mai favorabile.
[2) Dacă Comisia de audiere. Comisia de apel 
sau CAS examinând cazul, stabilesc aplicarea 
principiului legii mai favorabile atunci se 
aplică dispoziţiile legale mai favorabile.
(3) în aceste scopuri, perioadele anterioare 
în care încălcările reglementărilor anti
doping stabilite pot fi luate în consideraţie în 
sensul încălcărilor multiple şi a prescripţiei, 
reprezintă reglementări procedurale.

Alt. 156-47.

Orice caz de încălcare a 
reglementărilor anti-doping care nu a fost 
soluţionat la data intrării în vigoare şi 
orice caz de încălcare a reglementărilor 
antidoping care a apărut după data 
intrării în vigoare a prezentei legi, cu 
privire la o faptă comisă anterior acestei 
date vor fi guvernate de reglementările 
anti-doping în vigoare la momentul la 
care a avut loc încălcarea, dacă noile 
prevederi nu sunt mai favorabile.
[2) Dacă Comisia de audiere. Comisia de 
apel sau CAS examinând cazul, stabilesc 
aplicarea principiului legii mai favorabile 
atunci se aplică dispoziţiile legale mai 
favorabile.
(3) în aceste scopuri, perioadele 
anterioare în 
reglementărilor anti-doping stabilite pot 
fi luate în consideraţie în sensul 
încălcărilor multiple şi a prescripţiei, 
reprezintă reglementări procedurale.

(1)

Normă de tehnică legislativă. 

Alineatul 1 se modifică.

încălcărilecare

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei Juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei

Articolul 157 devine articolul 152 în 
aceeaşi redactare.

Alt. 157-
(1) în ceea ce priveşte cazurile în care o 
decizie finală privind o încălcare a

48.
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pentru învăţământ, tineret şi sportreglementărilor anti-doping a fost luată 
înaintea intrării în vigoare a prevederilor 
prezentei legi, dar sportivul sau altă 
persoană se află încă în perioada de 
suspendare la data intrării în vigoare, 
sportivul sau o altă persoană poate 
solicita ANAD, să ia în considerare o 
reducere a perioadei de suspendare în 
temeiul prevederilor prezentei legi.
(2] Cererea se depune la ANAD înainte de 
expirarea perioadei de suspendare.
(3) Decizia ANAD poate fi supusă apelului 
conform art. 111.

Normă de tehnică legislativă.

\

Amendament al Comisiilor admis cu 
unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, membrii Comisiei 
pentru învăţământ, tineret şi sport

Articolul 158 devine articolul 153 în 
aceeaşi redactare.

49. Art. 158 -
în vederea aplicării art. 94 în aprecierea 
unei perioade de suspendare pentru o a 
doua încălcare, dacă sancţiunea dispusă 
pentru prima încălcare a fost stabilită pe 
baza reglementărilor anterioare, se va 
aplica perioada de suspendare care ar fi 
fost stabilită pentru acea primă încălcare 
dacă ar fi fost aplicabile prevederile 
prezentei legi.________________________

Normă de tehnică legislativă.
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