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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,         
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT          
Bucureşti, 30 septembrie 2015           
Nr.4C-9/215            
 
                                                                                                      RAPORT 
                                             asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2006  
                                                                      privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport 
                                                                                              (PLx. 603/2015) 
 
 1. În baza prevederilor art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx.603 din 23 septembrie 
2015, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Consiliului Legislativ. 
 

Proiectul de Lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea înglobării noilor prevederi internaţionale în domeniu, respectiv 
modificările aduse Codului Mondial Anti-Doping în noiembrie 2013 la Johannesburg, Africa de Sud, care au intrat în vigoare la data de 1 
ianuarie 2015. Modificările, nepreluate încă în legislaţia naţională, urmăresc protejarea dreptului sportivilor de a practica un sport curat, 
prin promovarea sănătăţii, corectitudinii, echităţii şi egalităţii de şanse a acestora, prin asigurarea de programe anti-doping armonizate, 
coordonate şi eficiente, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, cu privire la depistarea, combaterea şi prevenirea dopajului.  
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 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a participat 
ca invitat doamna Graziela Elena Vâjială – preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping. 
 
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 septembrie 2015. 
 
 În urma dezbaterilor, în şedinţa din 29 septembrie 2015, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea 
proiectului de lege cu amendamentele din Anexă.  
   
 
 
 
       PREŞEDINTE          SECRETAR                       
                  Adrian Nicolae DIACONU                                 Victor CRISTEA 
           
 
                                           
 

Consilier parlamentar 
                                                                                                                    Ioana Florina Mînzu  
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                     ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Legea nr.227/2006,  
cu modific. şi complet. ult. 

Text  
proiect de lege 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. Titlul Legii: Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.227/2006  
privind prevenirea şi combaterea 
dopajului în sport, precum şi pentru 
modificarea Legii nr.104/2008 
privind prevenirea şi combaterea 
producerii şi traficului ilicit de 
substanţe dopante cu grad mare de 
risc 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2006                                                                       
privind prevenirea şi combaterea dopajului 
în sport 

 
 

Text nemodificat  

 

2.  
 

--- 

Art. I. - Legea nr.227/2006 privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în 
sport, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.147 din 27 
februarie 2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

 
 

Text nemodificat 

 

3. Art. 3  - În înțelesul prezentei legi, 
termenii și expresiile de mai jos se 
definesc după cum urmează:  
……………………………………. 

 
 
 
 

--- 

1. La articolul 3,  după punctul 
28 se introduce un nou punct, 
punctul 281,  cu următorul 
cuprins: 
” 281. oficial pentru recoltarea 
probelor de sânge - ofițer de 
control doping autorizat care are și 
calificare medicală pentru 
efectuarea puncției venoase, 
obținută potrivit prevederilor 
legale;” 

Preluarea la nivel 
de reglementare 
primară a definiției 
oficialului pentru 
recoltarea probelor 
de sânge, noțiune 
care urmează a fi  
utilizată în tot 
cuprinsul legislației 
privind prevenirea 
și combaterea 
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Autor: Comisia dopajului în sport. 
4.   

 
Art. 41 - (1) Laboratorul de control 
doping este entitate independentă din 
punct de vedere analitic şi 
operaţional faţă de Agenţie şi orice 
structură sportivă, organizarea, 
funcţionarea şi finanţarea acestuia 
urmând a fi stabilite prin hotărâre a 
Guvernului pentru modificarea şi 
completarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Agenţiei. 

 
 
 
 
 

--- 

2. Articolul 41 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
”Art. 41 - (1) Laboratorul de 
control doping este persoană 
juridică de drept public, 
independentă din punct de 
vedere analitic şi operaţional 
faţă de Agenţie şi orice structură 
sportivă. 
 (2) Organizarea, funcţionarea şi 
finanţarea Laboratorului de 
control doping se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului.” 

Autor: Comisia 

Conform 
Standardului 
internațional pentru 
laboratoare al 
Agenției Mondiale 
Anti-Doping,  
laboratoarele 
acreditate trebuie 
să fie independente 
de Agenție și 
structurile sportive 
pentru a asigura 
imparțialitatea, 
integritatea și 
independența 
operațională și 
financiară. 

5. Art. 6. -  În vederea realizării 
obiectivelor prevăzute la art.5, 
Agenţia îndeplineşte următoarele 
atribuţii: 
………………………………… 
3. răspunde de efectuarea controlului 
doping şi asigură gestionarea 
rezultatelor şi a procedurii de audiere; 
 
4. obţine, evaluează şi prelucrează 
informaţiile antidoping procurate din 
toate sursele disponibile, pentru a 
servi la elaborarea unei planificări a 
distribuirii testelor eficiente, 
raţionale şi echilibrate, pentru 

1. La articolul 6, punctele 3, 4 şi 17 se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
„3. răspunde de efectuarea testărilor 
doping şi asigură gestionarea rezultatelor 
şi a procedurii de audiere; 
 
4. elaborează şi actualizează planul de 
distribuire a testărilor doping, în 
conformitate cu prevederile Codului 
Mondial Anti-Doping şi ale 
Standardului internaţional pentru 
testare şi investigaţii; 

 
 
 
 

Text nemodificat 
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planificarea testărilor-ţintă, şi pentru 
a susţine investigarea uneia sau mai 
multor posibile încălcări antidoping; 
………………………………… 
17. răspunde de planificarea şi 
asigurarea desfăşurării audierilor 
sportivilor şi ale personalului asistent 
al acestora suspectaţi de încălcarea 
reglementărilor antidoping, într-un 
cadru corect şi echitabil, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare 
şi cu standardele internaţionale; 

 
 
 

………………………………………… 
17. asigură organizarea şi funcţionarea 
comisiilor prevăzute la art. 12 alin.(1)”; 
 

6.  
 
 
 
 
 

--- 

2. La articolul 6, după punctul 28 se 
introduc două noi puncte, pct.29 şi 30, 
cu următorul cuprins: 
„29. Agenţia va da publicităţii, anual, 
raportul statistic referitor la activităţile 
de control doping întreprinse, copia 
acestuia fiind comunicată Agenţiei 
Mondiale Anti-Doping; 
30. Agenţia poate colecta, stoca, 
prelucra sau comunica date cu caracter 
personal cu privire la sportiv şi alte 
persoane, atunci când este necesar şi 
aplicabil în desfăşurarea activităţilor 
anti-doping în conformitate cu Codul 
Mondial Anti- Doping şi legislaţia 
naţională în vigoare.” 

3. Text nemodificat 
 

„29. dă publicităţii, anual, 
raportul statistic referitor la 
activităţile de control doping 
întreprinse, copia acestuia fiind 
comunicată Agenţiei Mondiale 
Anti-Doping; 
30. colectează, stochează, 
prelucrează sau comunică date cu 
caracter personal cu privire la 
sportiv şi alte persoane, atunci 
când este necesar şi aplicabil în 
desfăşurarea activităţilor anti-
doping în conformitate cu Codul 
Mondial Anti- Doping şi legislaţia 
naţională în vigoare.” 

Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
 
 

Pentru similitudine 
cu textul în 

vigoare. 
 

7.  
 

3. La articolul 12, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
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Art. 12 - (4) Pentru activitatea prestată 
de comisia de apel se percepe o taxă al 
cărei cuantum se stabileşte anual, prin 
decizie a Consiliului director, aprobată 
prin ordin al preşedintelui Agenţiei, 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

„(4) Pentru activitatea prestată de 
comisiile prevăzute la alin.(l) se 
percepe o taxă al cărei cuantum se 
stabileşte anual, prin decizie a 
Consiliului director, aprobată prin ordin 
al preşedintelui Agenţiei, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.” 

Text nemodificat 

8.  
 
Art.26. – (1) Testările doping pot fi 
efectuate de către ofiţerii de control 
doping care sunt atestaţi de Agenţie, 
precum şi de către personalul din cadrul 
Agenţiei, împuternicit în acest sens de 
către preşedintele acesteia.  
(2) Modul de obţinere a atestatului se 
reglementează prin hotărâre a 
Guvernului. 

4. Articolul 26 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.26.- Testările doping pot fi 
efectuate de către ofiţerii de control 
doping, precum şi de către personalul din 
cadrul Agenţiei, împuternicit în acest 
sens de către preşedintele acesteia.” 

 
 
 

Text nemodificat 

 

9.  
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

--- 

4. La articolul 27, după alineatul 
(1) se introduc două noi alineate, 
alin. (2) şi (3), cu următorul 
cuprins: 
”(2) Probele recoltate de la 
sportivi se află în proprietatea 
autorității de testare responsabile 
pentru respectiva ședință de 
recoltare a probelor.  
(3) Autoritatea de testare poate 
transfera proprietatea asupra 
probelor către autoritatea pentru 
gestionarea rezultatelor sau o 
altă organizație anti-doping, la 

 
 
 
 
 
 
Se are în vedere 
introducerea a două 
noi ipoteze cu 
privire la 
proprietatea asupra 
probelor recoltate.  
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cerere.” 
Autor: Comisia 

10.  
 
 

--- 

5. La articolul 28, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
„(l1) Organizaţia anti-doping 
responsabilă cu gestionarea rezultatelor 
stabileşte laboratorul acreditat sau 
aprobat de Agenţia Mondială Anti-
Doping pentru analiza probelor.” 

 
 

Text nemodificat 

 

11.  
 
 
Art. 28. - (4) În cazul unei încălcări a 
reglementărilor antidoping, Agenţia, 
prin sistemul ADAMS sau prin 
consultarea altor organizaţii 
antidoping, va verifica dacă persoana 
în cauză a săvârşit anterior o altă 
încălcare. 
 
 
 
 
 
 
(5) Dacă verificarea nu evidenţiază 
una dintre situaţiile prevăzute la alin. 
(7), Agenţia informează sportivul în 
cauză şi federaţia sportivă naţională 
responsabilă, Ministerul Tineretului şi 
Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv 

6. La articolul 28, alineatele (4), (5) şi 
(11) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„(4) Înainte de informarea sportivului sau 
persoanei, în cazul unei încălcări a 
reglementărilor anti-doping, Agenţia, 
prin sistemul ADAMS şi prin consultarea 
cu Agenţia Mondială Anti-Doping şi alte 
organizaţii anti-doping, verifică dacă 
persoana în cauză a săvârşit o altă 
încălcare a reglementărilor antidoping. 
 
 
 
 
 
 (5) În situaţia în care verificarea nu 
evidenţiază una dintre situaţiile prevăzute 
la alin.(3), Agenţia informează sportivul 
în cauză şi federaţia sportivă naţională 
responsabilă, Ministerul Tineretului şi 
Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv 

5. Text nemodificat  
 
 

„(4) Înainte de informarea 
sportivului sau  a persoanei, în 
cazul unei încălcări a 
reglementărilor anti-doping, 
Agenţia, prin sistemul ADAMS şi 
prin consultarea cu Agenţia 
Mondială Anti-Doping şi alte 
organizaţii anti-doping, verifică 
dacă persoana în cauză a săvârşit o 
altă încălcare a reglementărilor 
antidoping. 

Autor: Comisia 
 

(5) În situaţia în care verificarea 
nu evidenţiază una dintre situaţiile 
prevăzute la alin.(3), Agenţia 
informează sportivul în cauză şi 
federaţia sportivă naţională 
responsabilă, Ministerul 

 
 
 
 
 
 

Pentru 
corectitudine. 
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Român, federaţia internaţională 
responsabilă şi Agenţia Mondială Anti-
Doping asupra: 
 
 
a) rezultatului constatat; 
b) reglementării antidoping încălcate; 
 
c) dreptului sportivului de a cere, în 
scris, în termen de 48 de ore de la 
notificare, analiza probei B, precum şi 
perioada aleasă, iar dacă refuză îşi 
pierde acest drept; 
d) locului unde se desfăşoară analiza 
probei B, precum şi perioadele 
comunicate de laborator în acest sens; 
e) dreptului sportivului de a solicita, 
contra cost, pachetul de documente 
pentru probele A şi B; 
f) dreptului sportivului de a accepta în 
scris suspendarea provizorie până la 
organizarea audierii, exceptând 
situaţiile prevăzute la art. 35; 
g) dreptului de a fi prezent personal 
sau prin reprezentant la analiza 
probei B, dacă aceasta este solicitată. 
 

--- 
 
 
 
 

Român, federaţia internaţională 
responsabilă şi Agenţia Mondială Anti- 
Doping asupra: 
 
 
a) rezultatului constatat; 
b) reglementările anti-doping încălcate; 
 
c) dreptului sportivului de a cere, în scris, 
în termen de 48 de ore de la notificare, 
analiza probei B, precum şi perioada 
aleasă, iar dacă refuză îşi pierde acest 
drept; 
d) locului unde se desfăşoară analiza 
probei B, precum şi perioadele 
comunicate de laborator în acest sens; 
e) dreptului sportivului de a solicita, 
contra cost, pachetul de documente 
pentru probele A şi B; 
f) dreptului sportivului de a accepta în 
scris suspendarea provizorie până la 
organizarea audierii, exceptând situaţiile 
prevăzute la art.351 alin.(l); 
g) dreptului de a fi prezent personal sau 
prin reprezentant la analiza probei B, 
dacă aceasta este solicitată; 
h) dreptului sportivului sau al 
personalului asistent al acestuia de a 
renunţa la audiere, fie în mod expres, fie 
când nu contestă acuzaţia Agenţiei, 
referitoare la faptul că a avut loc o 
încălcare a reglementărilor anti-doping, în 

Tineretului şi Sportului, Comitetul 
Olimpic şi Sportiv Român, 
federaţia internaţională 
responsabilă şi Agenţia Mondială 
Anti- Doping asupra: 

a) Text nemodificat 
b) reglementărilor anti-doping 
încălcate; 

Autor: Comisia 
 
 
 
 
 

c) – h)  
Text nemodificat. 
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…………………………………. 
(11) Investigarea rezultatului atipic 
sau pozitiv, în cazul paşaportului 
biologic al sportivului, se va face 
conform Standardului internaţional 
pentru laboratoare, iar procedura va fi 
prevăzută în normele metodologice 
privind organizarea şi desfăşurarea 
controlului doping.” 

termen de 10 zile de la primirea 
notificării; 
……………………………… 
(11) Investigarea rezultatului atipic sau 
pozitiv, în cazul paşaportului biologic al 
sportivului, se va face conform 
Standardului internaţional pentru 
laboratoare, iar procedura de gestionare 
va fi prevăzută în normele metodologice 
privind organizarea şi desfăşurarea 
controlului doping;” 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 

12.   
 
Art. 323. - În baza prevederilor art. 24 
alin. (12), autoritatea de gestionare a 
rezultatelor este Agenţia, în cazul 
efectuării de teste suplimentare, şi 
organizatorul competiţiei, în cazul în 
care se solicită unui laborator doar 
efectuarea de analize suplimentare. 

7. Articolul 323 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.323.- În baza prevederilor art.24 
alin.(12), autoritatea de gestionare a 
rezultatelor este Agenţia, în cazul 
efectuării de teste suplimentare, şi 
organizatorul competiţiei internaţionale, 
în cazul în care se solicită unui laborator 
doar efectuarea de analize suplimentare.” 

 
 
 

Text nemodificat 

 

13.  
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 

--- 

6. La articolul 325, după 
alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alin.(3), cu următorul 
cuprins: 
”(3) Procedura de gestionare a 
nerespectării reglementărilor în 
vigoare referitoare la 
disponibilitatea sportivului pentru 
testarea doping în afara 
competiţiei, inclusiv nerespectarea 
de către sportiv a obligaţiei de a 
furniza informaţii privind 

Se reglementează 
gestionarea 
rezultatelor cu 
privire la faptele 
care ar conduce la 
încălcarea 
reglementărilor 
anti-doping 
prevăzute la  art. 2 
alin. (2) lit. d), în 
concordanță cu 
Standardul 
Internațional de 
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localizarea sa, precum şi a 
reglementărilor privind testele 
neefectuate și contestarea 
deciziilor Agenției emise cu 
privire la acestea se stabilește prin 
normele metodologice prevăzute 
la alin. (2).” 

Autor: Comisia 

Testare și 
Investigații. 

14. Art. 33 - (2) Procedura de audiere se 
desfăşoară cu respectarea următoarelor 
principii: 
………………………….. 
i) dreptul sportivului sau al 
personalului asistent al acestuia de a 
renunţa la audiere, fie în mod expres, 
fie când nu contestă acuzaţia Agenţiei, 
referitoare la faptul că a avut loc o 
încălcare a reglementărilor antidoping. 

 
 
 
 

8. La articolul 33 alineatul (2), 
litera i) se abrogă. 

 
 

 

 
 
 
 

Text nemodificat 

 

15.  
 
 
Art. 351. - (1) Suspendarea provizorie a 
unui sportiv, pe baza unui rezultat 
pozitiv al probei A, sau pentru 
utilizarea unei metode interzise este 
obligatorie. 
……………………… 
(3) Perioada de suspendare 
provizorie nu este obligatorie în cazul 
unei substanţe. 
………………… 

9. La articolul 351, alineatele (1) şi (3) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„Art.351.- (1) Suspendarea provizorie a 
unui sportiv, pe baza unui rezultat pozitiv 
al probei A pentru substanţe nespecifice 
sau pentru utilizarea unei metode 
interzise, este obligatorie. 
………………….. 

(3) Perioada de suspendare provizorie nu 
este obligatorie în cazul unei substanţe 
specifice.” 
…………………… 
 

 
 
 
 

Text nemodificat 

 



11 
 

16.  
 
Art. 36 - (2) În termen de 20 de zile de 
la pronunţarea deciziei Comisiei de 
audiere, supuse apelului, conform art. 
49, sau de la data la care s-a renunţat la 
procedura de apel sau s-a renunţat la 
audiere, în conformitate cu art. 33 alin. 
(2) lit. i), Agenţia trebuie să facă 
publică decizia. 

 
 
 
 

--- 

7. La articolul 36, alin. (2) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
” (2) În termen de 20 de zile de la 
pronunţarea deciziei Comisiei de 
audiere, supuse apelului, conform 
art. 49, sau de la data la care s-a 
renunţat la procedura de apel sau s-
a renunţat la audiere, în 
conformitate cu art. 28 alin. (5) lit. 
h), Agenţia trebuie să facă publică 
decizia. 

Autor: Comisia 

 
Pentru corelare cu 
modificările aduse 
prin proiect art. 28 
alin. (5) și 
abrogarea lit. i) a 
alin. (2) al art. 33 
din lege 

17.  
 
 
 

---  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. La articolul 37, după alineatul (2) 
se introduc trei noi alineate, alin.(3)-
(5), cu următorul cuprins: 
„(3) în situaţia în care sportivul 
dovedeşte lipsa vinovăţiei sau neglijenţei 
semnificative în legătură cu încălcările 
prevăzute la alin.(l), rezultatele 
individuale ale sportivului la celelalte 
competiţii nu vor fi descalificate decât 
dacă rezultatele sportivului în competiţie, 
alta decât cea în care s-a produs 
încălcarea reglementărilor anti-doping, ar 
fi putut fi afectate de încălcarea de către 
sportiv a prevederilor art.2 alin. (2). 
   (4) O încălcare a reglementărilor anti-
doping într-un sport individual, survenită 
în timpul unei testări în competiţie, duce 
automat la descalificarea rezultatelor 
individuale obţinute în acea competiţie, 

 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

lnk:LEG%20PRL%20227%202006%200
lnk:LEG%20PRL%20227%202006%200
lnk:LEG%20PRL%20227%202006%200
lnk:LEG%20PRL%20227%202006%200
lnk:LEG%20PRL%20227%202006%200
lnk:LEG%20PRL%20227%202006%200
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--- 
 
 
 
 

cu toate consecinţele ce decurg de aici, 
inclusiv retragerea de medalii, puncte sau 
premii. 
   (5) În plus faţă de descalificarea 
automată a rezultatelor obţinute în 
competiţia în cadrul căreia s-a prelevat 
proba pozitivă, prin aplicarea alin.(4), 
toate celelalte rezultate obţinute de 
sportiv începând cu data prelevării probei 
pozitive sau cu data săvârşirii oricărei alte 
încălcări a dispoziţiilor art.2 alin.(2) lit. 
b) - j) şi până la data începerii perioadei 
de suspendare provizorie sau suspendare 
vor fi descalificate, cu toate consecinţele 
ce rezultă din aceasta, inclusiv retragerea 
de medalii, puncte şi premii, cu excepţia 
cazului în care principiul echităţii va 
impune o altă soluţionare.” 

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

18.  
 
 
Art. 39 - (2) Pentru încălcările 
prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d), 
perioada de suspendare va fi de 2 ani, 
cu posibilitatea reducerii acesteia la o 
perioadă minimă de un an. 

11. La articolul 39, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Pentru încălcările prevăzute la art.2 
alin.(2) lit. d), perioada de suspendare va 
fi de 2 ani, cu posibilitatea reducerii 
acesteia la o perioadă minimă de un an, 
în funcţie de gradul de vinovăţie a 
sportivului.” 

 
 
 

Text nemodificat 

 

19.  
 
 
 

--- 

12. La articolul 39, după alineatul (2) 
se introduce un nou alineat, alin.(21), 
cu următorul cuprins: 
„(2l) Individualizarea sancţiunii 
suspendării din activitatea sportivă 

 
 
 

Text nemodificat 
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cuprinsă între un an şi 2 ani nu se aplică 
sportivilor cu un istoric de modificare a 
informaţiilor de localizare de ultim 
moment sau o conduită similară a 
sportivului care generează o suspiciune 
gravă de încercare a evitării procedurii 
de testare.” 

20.  
 
 

--- 

13. La articolul 39, după alineatul (6) 
se introduce un nou alineat, alin.(7), 
cu următorul cuprins; 
„(7) Încălcarea prevederilor art.2 alin.(2) 
lit. g) şi h), care pot constitui şi încălcări 
ale unor alte reglementări legale în 
vigoare, este raportată autorităţilor 
profesionale şi judiciare competente.” 

 
 

Text nemodificat 
 
 

 

21.  
 
 
 

--- 
 

14. La articolul 41, după alineatul (2) 
se introduce un nou alineat, alin. (21), 
cu următorul cuprins: 
,,(21) În condiţiile în care sunt aplicabile 
prevederile alin.(2), toate rezultatele 
competiţionale obţinute pe durata 
perioadei de suspendare vor fi 
descalificate.” 

 
Text nemodificat 

 

22.  
 
 

--- 
 
 
 

15. La articolul 42, după alineatul (4) 
se introduce un nou alineat, alin.(41), 
cu următorul cuprins: 
„(41) Decizia cu privire la încălcarea 
dispoziţiilor alin.(l) şi (2) este adoptată 
de organizaţia anti-doping a cărei 
gestionare a rezultatelor anti-doping a 
condus la aplicarea perioadei de 
suspendare.” 

 
 
 

Text nemodificat 
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23.  
 
 
Art. 42 - (5) Dacă un sportiv sau o 
altă persoană încalcă dispoziţiile alin. 
(1) şi (2), rezultatele vor fi 
descalificate, iar perioada de 
suspendare aplicată iniţial va începe să 
curgă din nou de la data încălcării 
interdicţiei. 

16. La articolul 42, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(5) În situaţia în care decizia adoptată 
potrivit al in. (4 1 )  stabileşte că s-a 
produs o încălcare a dispoziţiilor 
alin.(l) şi (2) rezultatele vor fi 
descalificate, iar perioada de suspendare 
aplicată iniţial va începe să curgă din nou 
de la data încălcării interdicţiei.” 

 
 
 

Text nemodificat 

 

24.  
 
 
 
 

--- 
 
 
 

17. La articolul 42, după alineatul (5) 
se introduce un nou alineat, alin. (51), 
cu următorul cuprins: 
„(51) Dispoziţiile art.39 alin.(5) sunt 
aplicabile şi personalului asistent al 
sportivului care ajută sportivul să încalce 
interdicţia de participare pe timpul 
perioadei de suspendare, în oricare 
dintre modalităţile prevăzute la art.2 
alin.(2) lit. i). Sancţiunea se aplică de 
organizaţia anti-doping care are în 
jurisdicţia sa personalul asistent al 
sportivului.” 

 
 
 

Text nemodificat 

 

25.  
 
 
Art. 42 - (6) Perioada de suspendare 
acordată în condiţiile alin. (5) poate fi 
redusă în funcţie de gradul de 
vinovăţie. 

18. La articolul 42, alineatul (6) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(6) Perioada de suspendare acordată în 
condiţiile alin.(5) şi (51) poate fi redusă în 
funcţie de gradul de vinovăţie şi de alte 
circumstanţe privitoare la caz.” 

 
 

Text nemodificat 
 

 

26.  
 

19. Articolul 477 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  

 
 

 



15 
 

Art. 477. - În situaţia în care se aplică 
mai multe prevederi pentru 
reducerea unei sancţiuni, perioada 
de suspendare nu poate fi redusă sau 
îngheţată cu mai mult de 3/4 din 
perioada aplicabilă. 
 
 
 
 
 

--- 

„Art.477 .- (1) În situaţia în care un 
sportiv sau o altă persoană din cadrul 
personalului asistent al sportivului 
dovedeşte că are dreptul la reducerea 
unei sancţiuni, fiindu-i incidente 
dispoziţiile art.47, 471, 472 alin.(2), 473 
şi 474 alin.(l), înainte de aplicarea 
reducerii sau îngheţării sancţiunii, 
perioada de suspendare aplicabilă va fi 
determinată conform art.38, 39, art.47 
şi 471. 
(2) Perioada de suspendare poate fi 
redusă sau îngheţată, dar nu sub 
pragul de 1/4 din perioada de 
suspendare altfel aplicabilă.” 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 

27.  
 
Art. 478. - Sportivul sau persoana din 
cadrul personalului asistent al 
sportivului care ar putea face obiectul 
unei suspendări pe o perioadă de 4 ani, 
conform art. 38 şi art. 39 alin. (1) lit. 
a), dacă admite imediat încălcarea 
reglementărilor antidoping de care 
este declarat vinovat, poate beneficia 
de o reducere a perioadei de suspendare 
până la un maximum de 2 ani, în 
funcţie de gradul de vinovăţie, cu 
încuviinţarea Agenţiei Mondiale Anti-
Doping.” 

20. Articolul 478 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.478.- Sportivul sau persoana din 
cadrul personalului asistent al sportivului 
care ar putea face obiectul unei 
suspendări, pe o perioadă de 4 ani, 
pentru încălcarea reglementărilor 
anti-doping prevăzute la art.2 alin.(2) 
lit. a) şi c), dacă admite imediat 
încălcarea reglementărilor anti-doping 
de care este declarat vinovat, poate 
beneficia de o reducere a perioadei de 
suspendare până la un maximum de 2 
ani, în funcţie de gradul de vinovăţie, cu 
încuviinţarea Agenţiei Mondiale Anti-
Doping." 

 
Text nemodificat  

 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 

28. Art. 49. - Pot fi contestate 21. La articolul 49, litera b) se modifică   



16 
 

următoarele decizii: 
……….. 
b) deciziile Comisiei de audiere a 
sportivilor şi a personalului asistent 
al sportivilor care au încălcat 
reglementările antidoping, luate în 
conformitate cu prevederile art. 42 
alin. (5) şi (6); 
………………… 

şi va avea următorul cuprins: 
 
,,b) deciziile luate potrivit dispoziţiilor 
.art.42 alin.(41). (5) şi (6);” 
 

 

 
 

Text nemodificat 

29.  
 
 

--- 

22. La articolul 49, după litera k) se 
introduce o nouă literă, lit. l), cu 
următorul cuprins: 
„1) deciziile emise cu privire la 
nefinalizarea gestionării cazurilor de 
încălcări ale reglementărilor anti-doping 
din motive procedurale sau ca urmare a 
intervenirii prescripţiei.” 

 
 

Text nemodificat 

 

30.  
 
 
 
Art. 50. - (1) Deciziile prevăzute la art. 
49 lit. a) - g) şi i) - k), luate în legătură 
cu o competiţie din cadrul unei 
manifestări sportive naţionale sau care 
implică sportivi de nivel naţional, pot fi 
contestate la Comisia de apel, în termen 
de 21 de zile de la data comunicării, de 
către următoarele persoane: 
………………………. 
(2) Deciziile prevăzute la art. 49 lit. 
h) pot fi contestate la Curtea de arbitraj 

23. La articolul 50, partea 
introductivă a alineatului (1) şi alin.(2) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„Art.50. - (1) Deciziile prevăzute la 
art.49 lit. a) - g) şi i) - l), luate în legătură 
cu o competiţie din cadrul unei 
manifestări sportive naţionale sau care 
implică sportivi de nivel naţional, pot fi 
contestate la Comisia de apel, în termen 
de 21 de zile de la data comunicării, de 
către următoarele persoane: 
………………………………………… 
(2) Deciziile prevăzute la art.49 lit. h) pot 
fi contestate la Curtea de arbitraj sportiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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sportiv de la Lausanne, denumită în 
continuare CAS, în termen de 21 de zile 
de la ultima zi în care orice parte ar 
fi putut formula apel, de către 
următoarele părţi: 
………………………….. 

de la Lausanne, denumită în continuare 
CAS, în termen de 7 zile de la data 
comunicării, numai de către 
organizaţiile anti-doping între care s-a 
ivit disputa cu privire la răspunderea 
privind gestionarea rezultatelor testării 
doping.” 
…………………….. 

31.  
 
 

--- 

24. La articolul 50, după alineatul (3) 
se introduce un nou alineat, alin.(4), 
cu următorul cuprins: 
„(4) Organizaţiile anti-doping cu drept 
de a formula apel, potrivit dispoziţiilor 
alin.(l) lit. b) - f) pot solicita, în termen 
de 15 zile de la comunicarea deciziei, o 
copie a dosarului complet în baza 
căruia s-a emis decizia.” 

 
 
 

Text nemodificat 

 

32. 
 
 
 

 
 
 
Art. 502. - (1) Deciziile Comisiei de 
apel pot fi contestate la CAS de către 
entităţile prevăzute la art. 50 alin. (1) 
lit. a) - f), în termen de 21 de zile de la 
data comunicării. 

25. La articolul 502, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.502.- (1) Deciziile Comisiei de apel 
pot fi contestate la CAS numai de 
entităţile stipulate la art.50 alin.(l) lit. c) 
şi f), în termen de 21 de zile de la data 
comunicării.” 

8. Text nemodificat 
 
 

„Art.502.- (1) Deciziile Comisiei de 
apel pot fi contestate la CAS 
numai de entităţile prevăzute la 
art.50 alin.(l) lit. c) şi f), în termen 
de 21 de zile de la data 
comunicării.” 

 
 
 
 

Pentru 
corectitudine. 

33.     
 
Art. 503. - (1) Deciziile Comisiei de 
audiere, prevăzute la art. 49 lit. a) - d), 
f) - g) şi i) - k), luate în legătură cu 
sportivul de nivel internaţional sunt 

26. Articolul 503 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.503.- (1) Deciziile Comisiei de 
audiere, prevăzute la art.49 lit. a) - d), g) şi 
i) - l), luate în legătură cu sportivul de 
nivel internaţional, sunt contestate 

9. Text nemodificat 
 

„Art. 503 - (1) Deciziile Comisiei 
de audiere, prevăzute la art. 49 lit. 
a)-g) şi i)-l), luate în legătură cu 
sportivul de nivel internaţional sau 

 
 
 
 
 
 

lnk:LEG%20PRL%20227%202006%200
lnk:LEG%20PRL%20227%202006%200
lnk:LEG%20PRL%20227%202006%200
lnk:LEG%20PRL%20227%202006%200
lnk:LEG%20PRL%20227%202006%200
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contestate exclusiv la CAS de către 
entităţile prevăzute la art. 50 alin. (2) 
lit. a) - f), în termen de 21 de zile de la 
data comunicării. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Deciziile Comisiei de audiere, 
prevăzute la art. 49 lit. a) - g) şi i) - k), 
luate în legătură cu sportivul de nivel 
internaţional sunt contestate exclusiv la 
CAS de către Agenţia Mondială Anti-
Doping, în termen de 21 de zile de la 
ultima zi în care orice parte ar fi putut 
face apel la CAS sau în termen de 21 de 
zile de la primirea de către aceasta a 
dosarului complet referitor la cazul 
soluţionat. 

exclusiv la CAS, de către entităţile 
prevăzute la art.50 alin.(l), în termen de 
21 de zile de la data comunicării. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Deciziile Comisiei de audiere, 
prevăzute la art.49 lit. a) - g) şi i) - l), 
luate în legătură cu sportivul de nivel 
internaţional, sunt contestate exclusiv la 
CAS de către Agenţia Mondială Anti-
Doping, în termen de 21 de zile de la 
ultima zi în care orice parte ar fi putut 
face apel la CAS sau în termen de 21 
de zile de la primirea de către aceasta a 
dosarului complet referitor la cazul 
soluţionat.” 

altă persoană pot fi contestate 
exclusiv la CAS în termen de 21 de 
zile de la data comunicării, de 
către: 
a) sportivul de nivel internaţional 
de nivel internaţional sau altă 
persoană care este subiect al 
deciziei contestate;  
b) structura sportivă căreia îi 
aparţine sportivul;  
c) federaţia internaţională 
responsabilă, Comitetul Olimpic 
Internaţional, Comitetul 
Paralimpic Internaţional;  
d) organizaţia anti-doping a ţării 
de domiciliu al 
persoanei/sportivului;  
e) Agenţia;  
 (2) Agenţia Mondială Anti-
Doping poate face apel împotriva 
deciziilor prevăzute la alin. (2) 
exclusiv la  CAS în termen de 21 
de zile de la ultima zi în care 
orice parte ar fi putut face apel la 
CAS sau în termen de 21 de zile 
de la primirea de către aceasta a 
dosarului complet referitor la 
cazul soluţionat.” 

Autor: Comisia. 

 
Pentru corelarea cu 
dispozițiile art. 49 
alin. (1) astfel cum 
urmează a fi 
modificat, precum 
și cu dispozițiile 
referitoare la 
apeluri prevăzute 
de Codul Mondial 
Anti-Doping. 

34.  
 

---  

27. După articolul 507 se introduc două 
noi articole, art.508 şi 509, cu 
următorul cuprins: 
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--- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Art.508. - Comisia de apel soluţionează 
cauza sub toate aspectele şi nu se 
limitează la elementele, temeiurile sau 
scopul revizuirii din prima instanţă. 
 
Art.509.- (1) Atunci când Agenţia 
Mondială Anti-Doping are dreptul de a 
contesta şi nicio altă parte nu a 
formulat contestaţie împotriva 
deciziilor prevăzute la art.49 lit. a) - d), 
f) - h) şi i) - l) în cadrul procedurii 
organizaţiei anti-doping potrivit art. 50 
alin. (1), Agenţia Mondială Anti-
Doping poate face apel împotriva unei 
astfel de decizii direct la CAS. 
(2) Dispoziţiile alin.(l) nu exclud 
contestarea deciziilor de către Agenţia 
Mondială Anti-Doping la Comisia de 
apel.” 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

35. Capitolul XIII 
 Obligaţiile structurilor sportive 

naţionale şi ale Comitetului Olimpic 
şi Sportiv Român 

 
--- 

10. La Titlul II, titlul Capitolului 
XIII se abrogă. 
Autor: Comisia. 

Se transformă în 
Capitolul XIII1, 
păstrându-se 
numele capitolului. 

36.  
 
 
 

--- 

 
 
28. După articolul 509 se introduce 
Titlul Capitolului XIII - Obligaţiile 
structurilor sportive naţionale şi ale 
Comitetului Olimpic şi Sportiv Român - 
cuprinzând articolele 51-83. 

11. Punctul 28 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
”Înaintea articolului 51 se 
introduce Capitolul XIII1, cu 
următoarea denumire: 

Capitolul XIII1 
 Obligaţiile structurilor sportive 

naţionale şi ale Comitetului 
Olimpic şi Sportiv Român” 

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 
Art. 527 este 
ultimul articol 
înainte de 
capitolele XIV -
XVI abrogate prin 
Legea nr. 
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Autor: Comisia. 128/2014. 
37.  

 
 

 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

29. După articolul 51 se introduce un 
nou articol, art.511, cu următorul 
cuprins: 
„Art.511. - (1) Federaţiile sportive 
naţionale, precum şi orice alt 
organizator al unei competiţii au 
obligaţia de a desemna o persoană care 
să asigure: 
a) spaţiul necesar pentru organizarea 
staţiei de control doping potrivit art.25 
alin.(2); 
b) hidratarea sportivilor în staţia de 
control doping, potrivit Standardului 
internaţional pentru testare şi 
investigaţii. 
(2) Prin derogare de la dispoziţiile 
alin.(l), în cazul competiţiilor organizate 
pentru sporturile de echipă ce se 
desfăşoară pe parcursul mai multor 
etape, obligaţia prevăzută la alin.(l) 
revine cluburilor sportive gazdă.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

38.  
 
 
Art. 522. - (1) În vederea protejării 
sănătăţii sportivilor şi prevenirii 
dopajului în sport, federaţiile sportive 
naţionale, cluburile sportive şi ligile 
profesioniste au obligaţia să îşi prevadă 
în bugetul anual sume destinate testării 
doping a sportivilor. 

30. La articolul 522, alineatele (1) şi (3) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
,,Art.522. - (l) În vederea protejării 
sănătăţii sportivilor şi prevenirii dopajului 
în sport, federaţiile sportive naţionale, 
cluburile sportive şi ligile profesioniste au 
obligaţia să îşi prevadă în bugetul anual 
sume destinate testării doping a 
sportivilor, precum şi educării acestora. 

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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………………………………….. 
(3) În vederea protejării sănătăţii 
sportivilor şi prevenirii dopajului în 
sport, federaţiile sportive naţionale, 
cluburile sportive, ligile profesioniste şi 
personalul asistent al sportivilor au 
obligaţia să desfăşoare programe de 
educaţie antidoping, în parteneriat 
cu Agenţia. 

………………………………………… 
(3) În vederea protejării sănătăţii 
sportivilor şi prevenirii dopajului în sport, 
federaţiile sportive naţionale, cluburile 
sportive, ligile profesioniste şi personalul 
asistent al sportivilor au obligaţia să 
desfăşoare programe de educaţie anti-
doping.” 

39.  
 

--- 

31. La articolul 525, după alineatul (2) 
se introduce un nou alineat, alin.(21), 
cu următorul cuprins: 
„(21) Nerespectarea prevederilor art.511 
constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 1.000 lei 
la 3.000 lei.” 

 
 

Text nemodificat 

 

40.  
 
Art. 74 - (1) Membrii comisiilor 
prevăzute la art. 12 alin. (1), ofiţerii de 
control doping, personalul Agenţiei 
împuternicit să efectueze testări doping 
şi personalul Direcţiei cercetare şi 
laborator control doping nu răspund 
civil sau penal, după caz, dacă 
instanţele judecătoreşti constată 
îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii 
de către aceştia cu bună-credinţă şi fără 
neglijenţă a oricărui act sau fapt în 
legătură cu exercitarea, în condiţiile 
legii, a atribuţiilor ce le revin acestora. 
 

32. La articolul 74, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.74.- (1) Membrii comisiilor 
prevăzute la art. 12 alin.(l), ofiţerii de 
control doping, personalul Agenţiei 
împuternicit să efectueze testări doping şi 
personalul Laboratorului de control 
doping nu răspund civil sau penal, după 
caz, dacă instanţele judecătoreşti constată 
îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de 
către aceştia, cu bună-credinţă şi fără 
neglijenţă, a oricărui act sau fapt în 
legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, 
a atribuţiilor ce le revin acestora.” 

 
 

Text nemodificat 
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41.  
 
 

--- 

33. După articolul 82 se introduce un 
nou articol, art.83, cu următorul 
cuprins: 
“Art.83.- Ordinea rambursării sumelor 
legate de hotărârile CAS şi a premiilor 
în bani retrase va fi următoarea: 
a) plata sumelor acordate prin 
hotărârile CAS; 
b) realocarea, în beneficiul altor 
sportivi, a premiilor în bani retrase, 
dacă se prevede astfel în regulamentul 
federaţiei internaţionale de specialitate; 
c) rambursarea costurilor suportate de 
organizaţia anti-doping care a efectuat 
gestionarea rezultatelor în cazul 
respectiv.” 

 
 
 
 

Text nemodificat 

 

42. --- 34. Anexa se abrogă. Text nemodificat  
43.  

 
--- 

 
 

 

Art. II. - În tot cuprinsul Legii 
nr.227/2006 privind prevenirea şi 
combaterea dopajului în sport, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, sintagma Direcţia 
cercetare şi laborator control doping se 
înlocuieşte cu sintagma Laboratorul de 
control doping. În tot cuprinsul actului 
normativ, cuvântul antidoping se va 
înlocui cu anti-doping. 

 
 
 

Text nemodificat 

 

44.  
 

--- 
 

 

Art. III. - Legea nr.227/2006 privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în 
sport, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea 1, nr.147 din 27 
februarie 2014, cu modificările şi 

Art. III. - Legea nr.227/2006 
privind prevenirea şi combaterea 
dopajului în sport, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea 1, nr.147 din 27 februarie 
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completările ulterioare, inclusiv cele 
aduse prin prezenta lege se va republica 
în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, dându-se capitolelor şi textelor o nouă 
numerotare. 

2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, inclusiv 
cele aduse prin prezenta lege se va 
republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 

Autor: Comisia 

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 

 

  


	PARLAMENTUL ROMÂNIEI
	CAMERA DEPUTAŢILOR
	ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
	Bucureşti, 30 septembrie 2015
	Nr.4C-9/215
	RAPORT
	Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Consiliului Legislativ.
	ANEXĂ
	UAMENDAMENTE ADMISE
	2. La articolul 6, după punctul 28 se introduc două noi puncte, pct.29 şi 30, cu următorul cuprins:
	3. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
	4. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
	---
	5. La articolul 28, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11), cu următorul cuprins:
	6. La articolul 28, alineatele (4), (5) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
	9. La articolul 351, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
	---
	10. La articolul 37, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin.(3)-(5), cu următorul cuprins:
	11. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
	12. La articolul 39, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(21), cu următorul cuprins:
	19. Articolul 477 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
	20. Articolul 478 se modifică şi va avea următorul cuprins:
	22. La articolul 49, după litera k) se introduce o nouă literă, lit. l), cu următorul cuprins:
	23. La articolul 50, partea introductivă a alineatului (1) şi alin.(2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
	……………………..
	29. După articolul 51 se introduce un nou articol, art.511, cu următorul cuprins:
	30. La articolul 522, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
	31. La articolul 525, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(21), cu următorul cuprins:
	32. La articolul 74, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
	33. După articolul 82 se introduce un nou articol, art.83, cu următorul cuprins:
	34. Anexa se abrogă.

