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 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, spre 
dezbatere şi avizare, în fond, cu  Raportul de activitate pe anul 2008 al Agenţiei 
Naţionale Anti-Doping. 
 În baza prevederilor art. 6, litera (t) din Legea nr. 227/2006 privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în sport, conform căruia „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 2008.  
  Raportul de activitate pe anul 2008 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping 
(ANAD) este structurat pe următoarele capitole: Activitatea juridică; Activitatea 
de educaţie; Activitatea de relaţii internaţionale; Activitate de testare doping; 
Activitatea de comunicare; Direcţia Economică, resurse umane şi administrativ; 
Activitatea Laboratorului de control doping; Activitatea de cercetare ştiinţifică; 
Perspective. 
 Serviciul juridic al ANAD a fundamentat în anul 2008 o serie de proiecte 
de acte normative specifice domeniului de activitate al Agenţiei, unele fiind 
definitivate (Legea nr. 104/2008  privind prevenirea şi combaterea traficului 
ilicit de substanţe cuprinse în „Lista interzisă”, Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 150/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 
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privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, Ordinul nr. 2/2008 pentru 
modificarea Anexei la Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 
115/2007 privind aprobarea „Listei interzise”, Ordinul nr. 7/2008 pentru 
aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de contro, 
doping), altele aflate în proces de avizare/aprobare (Hotărâre de Guvern pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 104/2008 
privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în „Lista 
interzisă”, Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii de 
Guvern nr.1.552/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-
Doping).  
 În anul 2008, activitatea de relaţii internaţionale a fost organizată şi 
coordonată avându-se în vedere colaborarea cu Agenţia Mondială Anti-Doping 
(AMAD) şi Consiliul Europei, ca principali factori decizionali în domeniu, şi 
celelalte organizaţii naţionale anti-doping (ONAD) şi organizaţiile internaţionale 
cu responsabilităţi în domeniul anti-doping (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru 
Educaţie, Ştiinţă, Cultură UNESCO şi Asociaţia Organizaţiilor Naţionale Anti-
Doping ANADO). Activitatea desfăşurată la nivel internaţional în ultimii ani s-a 
materializat prin amendamente la Codul Mondial Anti-Doping, care a intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 2009, şi modificarea Standardelor Internaţionale pentru 
Testare, scutiri pentru Uz Terapeutic sau Laboratoare, pentru a fi în concordanţă 
cu Codul.   
 Cooperarea permanentă cu Consiliul Europei s-a reflectat în participarea 
la toate reuniunile Grupului de Monitorizare a Convenţiei Anti-Doping şi la 
grupurile consultative pe probleme specifice. ANAD a participat, în calitate de 
autoritate publică, la toate reuniunile organizate de Comitetul Ad-hoc European 
pentru Agenţia Mondială Anti-Doping (CAHAMA), organism ce reuneşte 
reprezentanţii autorităţilor publice europene în scopul stabilirii unei poziţii 
comune a Europei în relaţia cu AMAD.  
 În cadrul eforturilor permanente ale ANAD de dezvoltare a relaţiilor de 
colaborare cu organizaţiile similare din alte state, au fost semnate protocoale 
bilaterale de colaborare cu organizaţiile naţionale din Polonia, Italia, Africa de 
Sud şi Ungaria.  
 Respectând prevederile legale, ANAD a întocmit Planul Naţional de 
Testare, Lotul de testare înregistrat, Lotul de testare ţintă şi Lotul cu sportivii 
care au solicitat Scutiri pentru Uz Terapeutic (SUT).  
 Proiectele de cercetare din anul 2008 s-au desfăşurat pe două direcţii 
principale: studii şi cercetări în domeniul ştiinţelor socio-umane, realizate de 
Direcţia de Testare şi Programe social-educative, şi studii şi cercetări referitoare 
la tehnicile analitice de detectare a substanţelor incluse pe Lista Interzisă a 
AMAD şi la aspecte biochimice adiacente domeniului de control doping, 
realizate de cercetătorii DC LCD. 
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  Pentru anul 2009, ANAD a prevăzut în programul său o serie de măsuri 
şi activităţi: finalizarea Acreditării Laboratorului de Control Doping (LCD) de 
către AMAD; modificarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea 
dopajului în sport în conformitate cu Codul Mondial Anti-Doping; elaborarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea Legi privind prevenirea şi combaterea 
traficului ilicit de substanţe şi/sau metode interzise şi crearea cadrului necesar 
implementării legii prin înfiinţarea de 8 oficii zonale; menţinerea Certificării 
ISO 9001:2000; menţinerea sistemului de management al calităţii conform 
Standardului IDO 17025:2005 pentru Laboratorul de Control Doping şi 
menţinerea acreditării acestuia; realizarea unui număr de minim 3000 de teste 
doping; lansarea campaniei „Ambasadorii sportului curat!”; realizarea de 
parteneriate cu cluburile sportive pentru organizarea de acţiuni educative; 
elaborarea şi dezvoltarea de proiecte de cercetare ştiinţifică; diseminarea 
rezultatelor cercetărilor efectuate prin prezentarea de lucrări ştiinţifice şi 
publicarea de articole în revistele de specialitate.  

La dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2008 al Agenţiei Naţionale 
Anti-Doping au participat ca invitaţi, în baza prevederilor art. 54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: doamna Graziela Elena Vâjială – 
preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping; domnul Răzvan Bobeanu – 
secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului.  

Raportul de activitate a fost prezentat de doamna Graziela Elena Vâjială, 
preşedintele Agenţiei.  

Referitor la Cap. IX – Perspective, s-a reţinut faptul că  Agenţia Naţională 
Anti-Doping nu dispune de fonduri suficiente, astfel încât activitatea anti-doping 
să se desfăşoare la standardele impuse de reglementările internaţionale în 
domeniu şi, de asemenea, pentru a putea realiza faza finală de acreditare a 
laboratorului de control doping.  
 De asemenea, bugetul Agenţiei pe 2009 nu conţine resursele financiare 
necesare pentru plata contribuţiei la Agenţia Mondială Anti-Doping (WADA) pe 
anul 2009, în valoare de 56.992 $, fapt ce atrage după sine blocarea procesului 
de acreditare a Laboratorului de control doping. Cel mai grav, însă, este faptul 
că va fi afectat sportul românesc, întrucât se consideră că România nu mai 
respectă Codul Mondial Anti-Doping. Pentru realizarea obiectivelor prezentate 
în Raport, se impune suplimentarea bugetului Agenţiei cu suma totală de 
500.000 euro (aproximativ 2.250 mii lei). 

Membrii Comisiilor au apreciat în mod deosebit activitatea desfăşurată de 
personalul Agenţiei Naţionale Anti-Doping, în special eficienţa şi 
profesionalismul acestuia, în condiţiile unui volum apreciabil de muncă. 

Având în vedere activitatea depusă de către Agenţia Naţională Anti-
Doping, cele patru Comisii au apreciat că aceasta s-a desfăşurat potrivit 
atribuţiilor stabilite prin Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea 
dopajului în sport.  
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  În consecinţă, în urma dezbaterilor, în şedinţele din 25 februarie şi 10 
martie 2009, Comisiile au hotărât să supună spre prezentare Camerelor reunite 
ale Parlamentului, Raportul de activitate pe anul 2008 al Agenţiei Naţionale 
Anti-Doping. 
 

 

          PREŞEDINTE       PREŞEDINTE        

    Cristian Sorin DUMITRESCU                                   Mihail HĂRDĂU 

 
     

 

 

          PREŞEDINTE                PREŞEDINTE  

             Rodica NASSAR                  Vasile ION 
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