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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 04 aprilie 2017 
Nr. 4c-9/125 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 28, 29 și 30 martie  2017 

 
Marți, 28 martie 2017 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 23 deputați din totalul de 24 membri ai 
Comisiei, fiind absent domnul deputat Tîlvăr Angel – Grupul Parlamentar al PSD; 

- Rădulescu Alexandru – înlocuit de Axinte Vasile, Grupul Parlamentar al PSD 
- Turcan Raluca - înlocuită de Fădor Angelica, Grupul Parlamentar al PNL. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Pavel Năstase - ministru 
 - Petru Andea - secretar de stat 
 De la Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

- Lia Olguța Vasilescu – ministru 
- Adrian Marius Rîndunică – secretar de stat 
- Tania Grigore – director 
- Carmen Briciu- consilier  
De la Ministerul Tineretului și Sportului 
- Cosmin Butuza – secretar de stat 
- Mihai Căpățână – director general 
De la Agenția Națională Anti-Doping 
- Graziela Vâjială – președinte. 
 
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 
 

Marți, 28 martie 2017 
I. Ședință comună cu Comisia pentru muncă și protecție socială 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, 
formării profesionale şi sănătăţii. PLx. 12/2017. Procedură de urgență. Raport comun cu 
Comisia pentru muncă și protecție socială. Termen: 14 februarie 2017. Iniţiator: Guvern. 
C.D. – Prima Cameră sesizată. 
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II. Ședința Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport 
RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 
20/2017. Retrimis de la Plen. Raport suplimentar.  

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2016 
privind aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi 
elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. PLx. 117/2017.  

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000. Plx. 287/2016. Retrimis de la Plen. Raport suplimentar.  

4. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 69 din 2000 a 
educaţiei fizice şi sportului. Plx. 257/2015.  

5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice 
sportului nr. 69/2000. Plx 32/2015. Retrimis de la Plen. Raport suplimentar. Termen: 23 
decembrie 2015. Retrimis de la Plen. Raport suplimentar. Termen: 07 octombrie 2016.     

 6. Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 2016. R2/2017. 
Raport comun cu Comisia pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru sănătate publică din Senat.  

AVIZE 
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2017 

privind unele măsuri în domeniul învățământului. PLx. 162/2017.  
DIVERSE 

Miercuri,  29 martie și joi, 30 martie 2017 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 
 
 I.  Lucrările ședinței comune au fost conduse de doamna deputat Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport.  
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. PLx. 12/2017. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, având ca 
finalitate: clarificarea cadrului normativ privind învățământul special integrat, eficientizarea 
relațiilor contractuale ale directorilor unităților de învățământ preuniversitar, înființarea de 
programe de studii cu dublă specializare, flexibilizarea relațiilor de muncă pentru personalul 
de cercetare-dezvoltare din cadrul institutelor de cercetare și al școlilor doctorale, 
prorogarea termenului de aplicare a prevederilor legale privind evaluarea națională, 
admiterea în liceu și a examenului de bacalaureat, reglementarea activității agențiilor de 
asigurare a calității, din țară sau străinătate, stabilirea modului de organizare și desfășurare a 
examenului de definitivat în învățământul preuniversitar, eficientizarea cadrului legislativ 
pentru ca legislația în domeniu să răspundă nevoilor de calificări cerute pe piața muncii.  
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a menționat că proiectul de lege a mai fost 
dezbătut și a invitat reprezentanții celor două ministere să-și prezinte punctele de vedere.  
 Domnul Pavel Năstase, Ministrul Educației Naționale, a subliniat faptul că în urma 
dezbaterilor cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale s-a căzut de acord referitor la formarea 
continuă a adulților pe nivelul 6 de calificări și s-a convenit ca această formare să se facă pe 
două piste: pe de o parte, universitățile în parteneriat cu furnizorii de formare continuă și pe 
de altă parte, numai furnizorii de formare continuă. Acest lucru se va realiza numai până în 
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anul 2021, urmând ca începând cu 01 ianuarie 2021 să rămână numai parteneriatul între 
universități și furnizorii de formare continuă. Totodată, a precizat faptul că, în urma 
discuțiilor care au avut loc la nivelul universităților, al Consiliului Național al Rectorilor și 
al Ministerului Educației Naționale, s-a ajuns la concluzia că nu se poate face evaluarea și 
acreditarea școlilor doctorale până la sfârșitul acestui an universitar, deoarece nu există 
metodologia aferentă pentru acreditarea școlilor doctorale. În consecință, se dorește 
prorogarea termenului de evaluare și acreditare a școlilor doctorale până la începerea anului 
universitar următor, adică 2017-2018. Conform legii, evaluarea și acreditarea se face de 
către ARACIS sau de către o altă agenție care este înscrisă în EQAR și/sau în ENQA, cele 
două entități care la nivel european se ocupă de asigurarea calității în învățământului 
superior. ARACIS lucrează la finalizarea acestei metodologii, astfel încât evaluarea ar putea 
începe la 1 septembrie 2017, cu finalizarea procesului în termen de un an. 
 Doamna Lia Olguța Vasilescu, Ministrul Muncii și Justiției Sociale, a susținut 
adoptarea textului care a fost convenit în urma dezbaterilor cu Ministerul Educației 
Naționale. În acest sens, trebuie să se țină cont de faptul că este vorba de o finanțare 
europeană care trebuie accesată cât mai repede, iar orice modificare a textului poate produce 
dezechilibre ceea ce ar determina ca proiectele europene să se reia. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus, ca procedură de lucru, ca 
amendamentele propuse de comun acord de cele două ministere să fie preluate de către cele 
două comisiă și să fie votate în bloc. 
 Domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu a susținut punctul de vedere al Ministerului 
Educației Naționale și al Ministerului Muncii și Justiției Sociale. 
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a supus votului propunerea de asumare a 
punctului de vedere al celor două ministere și votarea în bloc. Această propunere a fost 
aprobată cu 24 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 7 abțineri.  

De asemenea, doamna președinte Camelia Gavrilă a precizat că dispoziţiilor art.IV, 
art.VII şi art.VIII alin.(5) şi (6) le sunt aplicabile prevederile art.75 alin.(4) şi (5) din 
Constituţia României, republicată, respectiv asupra acestor texte Camera Deputaţilor se 
pronunţă în calitate de Cameră decizională. 
 Supus votului de ansamblu, proiectul de lege a fost adoptat cu amendamente admise, 
cu 25 voturi pentru și 11 abțineri. 
 La dezbateri au mai luat cuvântul următorii deputați: Adrian Solomon, Dumitru 
Oprea, Cristian-Gabriel Seidler. 
 
 II. Ședința a continuat cu lucrările Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și 
sport. 

A fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011. Plx. 20/2017. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.258 din Legea 
educației naționale nr.1/2011, în sensul interzicerii ocupării funcțiilor vacante de director și 
de director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de către persoanele care au 
ocupat funcția de director sau director adjunct în unitatea de învățământ respectivă și care 
nu au participat la concursul pentru ocuparea postului ori s-au prezentat la concurs, dar nu 
au fost admise. 
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a menționat că propunerea legislativă a fost 
dezbătută în Comisie, fost emis un raport de respingere, dar a fost retrimisă de la Plen 
pentru raport suplimentar.  
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 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus să se mențină punctul de vedere inițial 
de respingere a propunerii legislative.   
 Doamna vicepreședinte Theodora Șotcan a subliniat că nu mai este nevoie de încă o 
reglementare, deoarece în acest sens există prevederi clare în Legea educației naționale 
nr.1/2011. 
 Domnul deputat Sorin Dan Moldovan, în calitate de inițiator, a susținut adoptarea 
propunerii legislative. 
 În urma dezbaterilor Comisia a propus, cu 11 voturi pentru și 9 voturi împotrivă, 
menținerea raportului inițial de respingere a propunerii legislative, din următoarele 
considerente: 

- această inițiativă nu soluționează problema creată prin organizarea concursului 
pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct în unităţile de învăţământ 
preuniversitar din anul 2016. Inițiativa restrânge aria de selecție a persoanelor care pot fi 
numite în funcțiile de director şi de director adjunct, făcând chiar mai dificil de identificat 
soluții pentru funcţiile rămase vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar, generând 
situația ca în multe unități să nu existe persoane care pot fi numite pe aceste posturi sau să 
fie desemnate persoane fără competență sau experiență managerială; 

- concursul a fost organizat intempestiv, într-o perioadă în care toate unitățile de 
învățământ aveau ca prioritate derularea unor activități complexe pentru începerea anului 
școlar 2016-2017. Pe cale de consecință, perioada de depunere a dosarelor, stabilită pe baza 
metodologiei aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 
5080/2016, fiind una extrem de scurtă, nu a dat posibilitatea cadrelor didactice care au dorit 
să se înscrie la concurs să obțină și să întocmească, la timp, toate documentele solicitate. În 
cazul în care, de la dosarul unui candidat a lipsit un formular sau un certificat nu a fost 
încărcat pe portalul destinat concursului, deoarece platforma a funcționat defectuos, acest 
candidat a fost declarat respins din start, fără să i existe verificări, etape de contestație și 
posibilitatea de reglare a disfuncțiilor;  

- numirea în funcție în cazul existenței unui post vacant reprezintă o etapă distinctă, 
ulterioară, celei de concurs propriu-zis. În cadrul ambelor etape există diferite forme de 
evaluare a competențelor cadrelor didactice și a CV-urilor acestora. În acest moment este 
reglementată, prin actele normative în vigoare, posibilitatea numirii de către inspectorul 
şcolar general, în interesul învățământului, a directorului și/sau a directorului adjunct, când 
acest post nu este ocupat prin concurs. Numirea prin decizia inspectorului şcolar general se 
face pe baza propunerilor primite de la școli, ține cont de avizul consiliului profesoral din 
cadrul acelei unități de învățământ și toate propunerile se analizează și avizează în 
consiliul de administrație al inspectoratului școlar județean;  

- totodată, interdicțiile propuse de inițiativă creează forme de discriminare între o 
persoană care a ocupat funcția la un moment dat, dar nu a  participat la concurs, și o altă 
persoană care, de asemenea, nu a participat la concurs, dar e considerată eligibilă;  

- ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct în unităţile de învăţământ 
preuniversitar s-a realizat printr-o metodologie, aprobată prin ordin de ministru, așadar 
modificarea poate fi făcută la nivel metodologic prin legislația secundară. O reglementare la 
nivel de lege pe acest domeniu, poate fi realizată, dar ar presupune o abordarea complexă a 
întregii problematici a concursurilor în sistemul educațional și translatarea tuturor 
prevederilor, condițiilor și contextelor în legislația primară.   
  

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Marilena Emilia Meiroșu, Robert 
Turcescu, Szabo Odon, Cristina Ionela Iurișniți, Nicolae Georgescu, Angelica Fădor. 
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A urmat dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport 
alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. 
PLx. 117/2017.  

Proiectul de lege are ca obiect  de reglementare aprobarea Programului pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ 
preuniversitar de stat, ce se va desfășura pe durata anului școlar 2016 – 2017, în vederea 
asigurării accesului egal și nediscriminatoriu la educație al tuturor copiilor, indiferent de 
mediul rezidențial de apartenență sau de situația socio-economică.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus adoptarea proiectului de lege. 
În urma dezbaterii Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 

adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.  
 
Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei 

fizice şi sportului nr.69/2000. Plx. 287/2016. 
           Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii educației 
fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu un nou articol, 
art. 641, prin care se dispune posibilitatea Guvernului de a acorda premii/recompense 
sportivilor care au obținut performanțe deosebite în competiții sportive, în funcție de 
valoarea performanței și de importanța și amploarea competiției, cuantumul acestora fiind 
identic pentru aceeași categorie de competiție și același rezultat obținut de sportivi. 

Domnul Cosmin Butuza, secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului și 
Sportului, a precizat că ministerul nu susține adoptarea propunerii legislative.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus adoptarea propunerii legislative. 
Domnul deputat Vasile Cîtea a susținut adoptarea propunerii legislative.  
În urma dezbaterii Comisia, cu 10 voturi pentru și 7 voturi împotrivă,  a hotărât 

adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise. 
 
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru completarea şi 

modificarea Legii nr. 69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului. Plx. 257/2015.  
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

articolului 5 al Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare. Scopul propunerii legislative este acela de a asigura o creştere a ponderii 
disciplinei educaţie fizică în cadrul trunchiului comun al planurilor de învăţământ, la toate 
nivelele de şcolarizare.     

Domnul Cosmin Butuza, secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului și 
Sportului, a precizat că ministerul nu susține adoptarea propunerii legislative.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus respingerea propunerii legislative. 
În urma dezbaterii Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 

respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 
-   Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

prevede că planurile cadru sunt elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale. Conform legii, 
numărul de ore de curs pentru fiecare disciplină este, de asemenea, stabilit de Ministerul 
Educaţiei Naționale, prin ordin de ministru. Pe cale de consecință, Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate suprareglementa 
stabilirea planurilor cadru și a numărului de ore de educație fizică, organizarea educației 
fizice în școli, precum și cea a sportului școlar și universitar constituind apanajul exclusiv al 
Ministerului Educației Naționale; 
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 - alocarea unui număr suplimentar de ore pentru disciplina educație fizică prin 
curriculumul diferențiat se aplică doar la liceele cu program sportiv, prin curriculumul la 
decizia școlii; 
 - creșterea numărului de ore de educație fizică ar conduce la creșterea numărului de 
norme pentru profesori de educație fizică și ar necesita suplimentarea bugetului alocat 
Ministerului Educației Naționale;  
- inițiatorii propunerii legislative nu au realizat o evaluare preliminară și un studiu de impact 
și nici nu au prevăzut sursele de finanțare necesare aplicării acesteia; 
           - propunerea legislativă nu respectă normele de tehnică legislativă în ceea ce privește 
redactarea textului și corelarea cu legislația în vigoare. Totodată, în elaborarea unui act 
normativ trebuie să se respecte ierarhia, categoria și normele de competență stabilite de lege.   
  

A urmat propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 
fizice sportului nr. 69/2000. Plx 32/2015. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
alineatului (2) al articolului 69 al Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare. Scopul propunerii legislative este acela de a asigura 
includerea cheltuielilor salariale care se acordă  participanţilor la acţiunile de pregătire 
sportivă în categoria cheltuielilor eligibile, în cazul finanţărilor nerambursabile provenite 
din fonduri publice acordate de autorităţile administraţiei publice locale pentru activităţi 
nonprofit de interes general.  

Domnul secretar de stat Cosmin Butuza a menționat că ministerul nu susține 
adoptarea propunerii legislative.  

În urma dezbaterii Comisia a hotărât, cu 13 voturi pentru și 4 abțineri,  respingerea 
propunerii legislative, din următoarele considerente: 

- iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor 
legislative propuse prin proiectul de act normativ, în conformitate cu prevederile art. 138 
alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă are implicaţii 
asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prezentarea 
fişei financiare însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată. Totodată, potrivit 
prevederilor art. 7 din Legea responsabilităţii fiscale nr. 69/2010 şi ale art. 33 din Legea nr. 
24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuia efectuat şi un studiu 
de impact;  
 - prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare 
pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare, antrenorii naționali și 
sportivii de înaltă performanță pot beneficia de sprijin financiar pe perioada acțiunilor de 
pregătire și participare în competițiile sportive.  
           - propunerea legislativă nu specifică cine stabilește și cine este responsabil de 
comunicarea exactă a cuantumului salariului mediu pe economie la data încheierii 
contractelor de finanțare. 
 

În continuare a fost dezbătut Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-
Doping pe anul 2016. R2/2017. Raport comun cu Comisia pentru sănătate şi familie din 
Camera Deputaţilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru 
sănătate publică din Senat. 
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 Raportul de activitate pe anul 2016 cuprinde date și informații despre: programul de 
dezvoltare instituțională; programul de educație, informare și prevenire; programul de 
testare doping; programul de analiză doping; programul de cercetare științifică; programul 
de prevenire și combatere a producerii și traficului ilicit de substanțe dopante; programul de 
cooperare internațională, perspective şi analiza  S.W.O.T. 

Programul de dezvoltare instituțională are ca obiectiv  general organizarea, 
funcţionarea şi coordonarea activităţii Agenției astfel încât să asigure îndeplinirea misiunii, 
a obiectivelor generale şi specifice. 

În urma controalelor efectuate, s-a constat că ANAD se situează la cel mai înalt nivel 
din punct de vedere al organizării interne și al satisfacerii oricăror cerințe externe în 
domeniu. 

Pe parcursul anului 2016, ANAD a participat în calitate de co-iniţiator şi a iniţiat şi 
definitivat următoarele proiecte de acte normative: Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului 
ilicit de substanţe cu grad mare de risc; Hotărârea de Guvern nr. 521/2016 privind 
atribuţiile, organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi structura organizatorică ale 
Laboratorului de Control Doping şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 
privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 
ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping; Ordinul preşedintelui ANAD nr. 278/12.10.2016 
pentru aprobarea Listei Interzise pentru anul 2017; Ordinul preşedintelui ANAD 
nr.265/05.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei 
de apel; Ordinul preşedintelui ANAD nr. 212/08.08.2016 pentru completarea anexei la 
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 49/2015 pentru aprobarea 
cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping; Ordinul 
preşedintelui ANAD nr. 151/31.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care 
au încălcat reglementările anti-doping. 

Sursele de finanţare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping pentru anul 2016 au fost 
constituite din subvenţii de la bugetul de stat în proporţie de 75% şi din venituri proprii în 
procent de 25%, realizate, în principal, din efectuarea controalelor doping în baza 
contractelor şi comenzilor cu structurile sportive naţionale şi internaţionale. 

Programul de educare, informare şi prevenire are ca obiectiv creşterea gradului de 
conştientizare şi educare a sportivilor, a personalului asistent şi a celorlalţi factori implicaţi 
asupra pericolelor şi consecinţelor practicării dopajului în sport şi protejarea sănătăţii 
segmentului tânăr de populaţie, cu focusare pe sportivi. Grupările ţintă cărora se adresează 
programul educativ sunt: sportivii, antrenorii, managerii sportivi, personalul medical şi 
media. 

Planul Naţional Anual de Educaţie a inclus 102 acţiuni distribuite în campaniile 
educative implementate de ANAD. La finalul anului 2016, s-au realizat 134 acţiuni la care 
au participat 4546 sportivi, antrenori, medici, personal asistent al sportivilor, elevi şi 
profesori.  

Programul de testare doping constă în realizarea unui număr relevant de teste în 
competiţie şi în afara competiţiei, fără aviz prealabil, în vederea protejării sănătăţii 
sportivilor şi a dreptului fundamental al acestora de a practica un sport curat. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniul anti-doping urmăreşte aprofundarea şi 
înţelegerea mecanismelor implicate în acest fenomen şi dezvoltarea tehnologiilor analitice 
de depistare a substanţelor dopante.  
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În cadrul Programului de prevenire și combatere a producerii și traficului ilicit de 
substanțe dopante s-au urmărit asigurarea implementării măsurilor privind prevenirea și 
combaterea traficului ilicit de substanțe dopante pe teritoriul României și în sălile de 
culturism și fitness.  

Dezvoltarea cooperării pe plan internaţional se realizează în deplină concordanţă cu 
politica României privind promovarea relaţiilor internaţionale.  

În domeniul legislativ, Agenţia Naţională Anti-Doping susţine, pentru perioada 
următoare, elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe 
dopante cu grad mare de risc și elaborarea proiectului Strategiei Naţionale Anti-Doping 
pentru perioada 2018 - 2022. 

La dezbaterea Raportului de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 
2016 a participat, ca invitat, în baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, şi art. 61 din Regulamentul Senatului, doamna Graziela Elena 
Vâjială – preşedinta Agenţiei Naţionale Anti-Doping. 

Membrii Comisiei au luat act de conţinutul Raportului de activitate al Agenţiei 
Naţionale Anti-Doping pe anul 2016 şi au apreciat în mod deosebit activitatea desfăşurată, 
precum şi profesionalismul de care a dat dovadă personalul Agenţiei în combaterea 
fenomenului de dopaj în sport.  
  
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a constatat lipsa de cvorum și, în consecință, a 
suspendat lucrările ședinței.  
 

În zilele de miercuri, 29 martie 2017 și joi, 30 martie 2017 lucrările Comisiei au 
avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda 
de lucru a Comisiei.                       

 
 

PREȘEDINTE 
            Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 

 
 


