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AVIZ 
asupra 

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

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în 
sport, trimis cu adresa nr. PL-x 603 din 23 septembrie 2015, înregistrat cu nr.4c-11/1123 din 24 
septembrie 2015. 

Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 21 septembrie 2015, în calitate de 
primă Cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din 
Constituţia României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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 a modificărilor 
aduse Codului Mondial Anti-Doping în noiembrie 2013 la Johannesburg, Africa de Sud, care au intrat în 
vigoare la data de 1 ianuarie 2015 şi care nu au fost preluate integral în legislaţia naţională, urmărindu-se 
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. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 28 septembrie 2015. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr.825 din  28 iulie 
2015. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2006 
privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor organice. 
                      VICEPREŞEDINTE,                                               SECRETAR, 
                       CIPRIAN NICOLAE NICA                                GABRIEL ANDRONACHE 
 
 
 
 

Întocmit - Consilier parlamentar,        Avizat, Şef serviciu 
                 Rodica Penescu                     Ciprian Bucur  
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