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RAPORT COMUN 
privind 

Raportul de activitate pe anul 2010 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping 
 
 
 

 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru sănătate şi 

familie din Camera Deputaţilor şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

şi Comisia pentru sănătate publică din Senat au fost sesizate, în fond, cu Raportul de 

activitate pe anul 2010 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping, înregistrat cu numărul 

R23/2011. 

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

şi combaterea dopajului în sport, republicată, conform căreia „În vederea realizării 

obiectivelor prevăzute la art. 5, Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii: […] 
prezintă, anual, un raport de activitate Guvernului şi Parlamentului”, Agenţia 

Naţională Anti-Doping a elaborat un Raport de activitate pe anul 2010. 

 Raportul de activitate pe anul 2010 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping 

(ANAD) este structurat pe următoarele capitole: Programul de armonizare a 

legislaţiei, Programul de educaţiei, informare şi prevenire, Programul de testare 

doping, Prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe interzise, relaţii publice 

şi relaţii internaţionale, Managementul resurselor financiare, Laboratoarele de control 

doping, Programul de cercetare ştiinţifică şi socio-umană, Perspective 2011.  
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 Pe parcursul anului 2010, Agenţia Naţională Anti-Doping a acţionat în sensul 

creării unui cadru legislativ adecvat şi armonizat cu reglementările internaţionale în 

vigoare, prin modificarea şi completarea unor acte normative existente, prin iniţierea 

unor proiecte legislative noi. În momentul de faţă, România se află printre primele 

şase ţări din Europa care au o legislaţie naţionala 100% armonizată cu Codul Mondial 

Anti-Doping. 

 În anul 2010, ANAD a iniţiat, susţinut financiar şi derulat patru acţiuni 

educative în cadrul campaniilor de promovare a fairplay-ului în sport: Nu dopajului!, 

Vancouver 2010 – şansa sportivilor curaţi!, Singapore 2010 – Şansa sportivilor 

curaţi!, The Athletes Outreach Program.  

 Începând cu anul 2010, ANAD a fost cooptată pentru recoltarea probelor 

biologice pentru realizarea paşaportului biologic al unor sportivi pentru diferite 

federaţii internaţionale. Agenţia a efectuat, în anul 2010, 3.107 teste doping la 56 

discipline sportive.  

 Prin efortul depus de Agenţie, aproximativ 1.000 sportivi români au conturi 

create pe platforma de internet creată în vederea facilitării accesului şi schimbului de 

informaţii între semnatarii Codului Mondial Anti-Doping - Anti-Doping 

Administration & Management Systam (ADAMS), implementat în România din 

2007.  

 Sursele de finanţare ale ANAD pentru anul 2010 au fost constituite din 

subvenţii de la bugetul de stat în proporţie de 66,50% şi din venituri proprii – 33,50% 

(2587 mii lei), realizate din efectuarea controalelor doping.  

  Membrii Comisiilor au apreciat în mod deosebit activitatea desfăşurată de 

ANAD în anul 2010, precum şi profesionalismul de care a dat dovadă personalul 

Agenţiei în combaterea fenomenului de dopaj în sport. 

 Comisiile au luat act de conţinutul Raportului de activitate pe anul 2010 al 

Agenţiei Naţionale Anti-Doping.  

La dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2010 al Agenţiei Naţionale Anti-

Doping a participat ca invitat, în baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul 
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Camerei Deputaţilor, republicat, şi ale art. 61 din Regulamentul Senatului, doamna 

Graziela Elena Vâjială – preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping; 

 
În urma dezbaterilor, Comisiile au hotărât să supună spre prezentare Camerelor 

reunite ale Parlamentului, Raportul de activitate pe anul 2010 al Agenţiei 

Naţionale Anti-Doping. 

 
 
 

 
                      PREŞEDINTE          PREŞEDINTE  
       
Deputat Cristian Sorin DUMITRESCU                Senator Mihail HĂRDĂU 
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