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Marți, 23 aprilie 2019 
 

              La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 11 deputați, din totalul de 24 de 
membri ai Comisiei,  fiind absenți 13 deputați, după cum urmează: 

- domnul deputat Szabo Odon - Grupul parlamentar al UDMR 
- domnul deputat Viorel Stan - Grupul parlamentar PSD 
- domnul deputat Anton Anton - Grupul parlamentar al ALDE 
- domnul deputat Biro Zsolt-Istvan - Grupul parlamentar al UDMR 
- doamna deputat Lavinia-Corina Cosma - Grupul parlamentar al USR 
- doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți - Grupul parlamentar al USR 
- doamna deputat Mara Mareș - Grupul parlamentar PNL 
- domnul deputat Sorin-Dan Moldovan - Grupul parlamentar al PNL 
- domnul deputat Alexandru Rădulescu - înlocuit de domnul deputat Eugen Bejenariu, 

Grupul parlamentar al PSD 
- domnul deputat Dan-Răzvan Rădulescu - Grupul parlamentar al USR 
- domnul deputat Cristinel Romanescu - Grupul parlamentar al PNL 
- doamna deputat Raluca Turcan - Grupul parlamentar al PNL 
- domnul deputat Radu Costin Vasilică - înlocuit de doamna deputat Daniela Oteșanu, 

Grupul parlamentar al PSD. 
Prin cele două înlocuiri operate s-a asigurat cvorumul necesar pentru desfășurarea 

ședinței și a votului asupra proiectelor de pe ordinea de zi.  
 

 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat 
 Din partea Ministerului Finanțelor Publice 
 - Rodica Cristu - consilier 
 - Ghiorghița Toma - consilier 
 - Monica Marinescu - expert  
  - Marius Răduț - expert 
 Din partea Agenției Naționale Anti-Doping 
 - Pavel Cristian Balaj - președinte 
 - Valentina Ionela Alexandrescu - director general. 
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 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Marți, 23 martie 2019 

I. RAPORT 
1. Raportul de activitate al Agenției Naționale Anti-Doping pe anul 2018. R6/2019. 

Raport comun cu Comisia pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, cu Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru sănătate publică din Senat. C.D. + 
Senatul - Cameră decizională. 

                                                     II. AVIZ 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 

privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. 
PLx.93/2019. Aviz. C.D. – Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 24 aprilie 2019 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 
 Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei, care a prezentat ordinea de zi. 
  
 Ședința a început cu prezentarea Raportului de activitate al Agenției Naționale Anti-
Doping pe anul 2018 (R6/2019). 
 În conformitate cu prevederile art. 7 pct.23 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea 
şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
Agenţia Națională Anti-Doping (ANAD) prezintă, anual, un raport de activitate Guvernului şi 
Parlamentului. 
 Raportul de activitate pe anul 2018 cuprinde date și informații despre: Programul de 
dezvoltare instituțională; Programul de educație, informare și prevenire; Programul de testare 
doping; Programul de prevenire și combatere a producerii și traficului ilicit de substanțe 
dopante; Programul de cooperare internațională, Perspective şi Analiza  S.W.O.T. 
 Domnul Pavel Cristian Balaj, președintele Agenției, a prezentat un rezumat al activității 
Agenției pe anul 2018, precum și o succintă evaluare asupra viitoarelor proiecte ale acesteia. 
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, iar ca obiective specifice: îmbunătăţirea continuă a 
sistemului de management al calităţii la nivelul Agenţiei; identificarea problemelor şi 
stabilirea politicilor publice; îmbunătăţirea cadrului legislativ şi armonizarea legislaţiei 
naţionale cu reglementările internaţionale în domeniu; dezvoltarea sistemului de control 
intern/managerial; utilizarea resurselor Agenţiei în condiţii de economicitate, eficienţă, 
eficacitate pentru realizarea obiectivelor şi misiunii acesteia; formarea şi perfecţionarea 
continuă a experţilor. Sursele de finanţare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping pentru anul 
2018 au fost constituite din subvenţii de la bugetul de stat în proporţie de 77,66%, venituri 
proprii în procent de 22,34% - realizate, în principal, din efectuarea controalelor doping în 
baza 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. Grupurile țintă cărora se adresează programul 
educativ sunt: sportivii, antrenorii, managerii sportivi, practicanții sportului recreativ, 
studenții centrelor de formare și perfecționare a antrenorilor, dar și din Universitățile de 
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profil, personalului medical și media. Programul de testare doping constă în realizarea unui 
număr relevant de teste în competiție și în afara competiției, fără aviz prealabil, în vederea 
protejării sănătății sportivilor și a dreptului fundamental al acestora de a practica un sport 
curat. În cadrul Programului de prevenire și combatere a producerii și traficului ilicit de 
substanțe dopante s-a urmărit asigurarea implementării măsurilor privind prevenirea și 
combaterea traficului ilicit de substanțe dopante pe teritoriul României. Pentru următoarea 
perioadă, ANAD şi-a propus numeroase obiective, precum: recoltarea unui număr maxim de 
3000 de probe biologice de la sportivi; întocmirea Planului Naţional Anual de Testare și a 
LTI; creșterea numărului de testări țintă până la 50% din numărul total de teste și a numărului 
de teste în afara competiției la un procent de 60% din numărul testărilor; creșterea acțiunilor 
de supervizare a testărilor doping în competiție și în afara competiției; cooperarea cu 
organizaţiile internaţionale și semnarea de noi protocoale; menținerea certificării; accesarea de 
fonduri pentru activitatea de cercetare prin propuneri de proiecte la competiţiile lansate în 
cadrul proiectelor finanţate în ţară şi în străinătate; dezvoltarea capacităților de culegere de 
informații și investigații; încheierea de parteneriate;  derularea campaniilor educative lansate 
în anii anteriori; elaborarea de materiale educative suport; lansarea unei campanii de denunțare 
a dopajului.   
 Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a întrebat de ce testele antidoping sunt 
efectuate în proporție de 30% în timpul desfășurării competițiilor sportive și în proporție de 
70% în afara acestora și nu există un alt raport procentual.  
 Domnul președinte Pavel Cristian Balaj a precizat că ANAD a considerat util să se 
efectueze mai multe teste în afara competițiilor sportive, deoarece sportivii de performanță 
petrec mult mai mult timp în programele de pregătire, adică în afara competițiilor sportive, 
decât în timpul acestora. 
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a întrebat dacă Agenția consideră că 
legislația națională în domeniu este armonizată cu cea internațională și dacă singurul 
impediment al înființării celor opt oficii zonale, conform prevederilor Legii nr. 104/2008, este 
inexistența resurselor financiare. Totodată, doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a 
solicitat date cu privire la activitatea Agenției comparativ cu alte agenții naționale din 
domeniul anti-doping.  
 Domnul președinte Pavel Cristian Balaj a precizat că este vorba de o combinație de 
factori cauzali ce țin și de un anumit deficit legislativ, dar mai ales de un deficit bugetar. În 
ceea ce privește o analiză comparativă cu celelalte agenții de profil din statele central și 
est-europene, domnul Pavel Cristian Balaj a precizat că activitatea Agenției Naționale Anti-
Doping din România este superioară față de celelalte agenții, fapt certificat de Agenția 
Mondială Anti-Doping și unanim apreciat pe plan internațional. 
 Membrii Comisiei au luat act de conţinutul Raportului de activitate al Agenţiei 
Naţionale Anti-Doping pe anul 2018 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. 
  
 Lucrările au continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și 
prorogarea unor termene (PLx. 93/2019). 
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că proiectul are ca obiect de 
reglementare  instituirea  unor  măsuri  în  domeniul  investițiilor  publice  şi a unor măsuri 
fiscal‐bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. 
Astfel, prin proiect se propune: înființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții, aprobarea 
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Programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea stațiunilor 
balneare, aprobarea Programul „gROwth  ‐ investim în copii, investim  în  viitor”,  
acordarea  unei  alocații  pe  persoană, suportată de la bugetul  de  stat,  în  scopul  
stimulării îmbunătățirii condițiilor de  habitat şi de alimentație, în cadrul grădinițelor cu 
profil sportiv, instituirea unei taxe pe activele instituțiilor  financiar  bancare,  numeroase  
intervenții  legislative, modificări  şi  completări  a  peste  25  de  acte  normative,  care  
reglementează  diverse  domenii sociale‐salarizare, investiții etc. 
 Domnul secretar de stat Petru Andea a prezentat câteva din beneficiile pe care 
prevederile cuprinse în textul ordonanței le aduce pentru sistemul național de educație.  

Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice au subliniat principalele beneficii de 
natură fiscal-bugetară pe care proiectul de act normativ le aduce comparativ cu actualele 
prevederi legale. 
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a apreciat drept constructive 
modificările de natură legislativă aduse de proiectul de Lege, considerând că acestea vin atât 
în sprijinul dezvoltării zonelor rurale și a orașelor mici. Este importantă construirea de 
grădinițe cu profil sportiv care să faciliteze accesul copiilor de vârstă preșcolară cu 
aptitudini sportive, ce provin din familii cu resurse materiale precare. 
 Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a susținut elaborarea unui aviz negativ, 
apreciind că, de la intrarea în vigoare, impactul ordonanței s-a dovedit a fi unul negativ asupra 
multor sectoare economico-sociale importante. 
 Domnul deputat Eugen Bejenariu a apreciat prevederile ordonanței ca fiind unele 
benefice pentru sferele de activitate pe care le vizează. 
 Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol s-a pronunțat în favoarea unui aviz favorabil 
asupra proiectului de Lege. 

Doamna vicepreședinte Theodora Șotcan a propus adoptarea unui aviz favorabil.  
 Domnul secretar de stat Petru Andea a subliniat că este greșit să se aprecieze bugetul 
anual alocat sistemului național de educație luându-se în calcul doar alocația bugetară a 
Ministerului Educației Naționale, deoarece acesta este întregit de fondurile alocate construcției 
de grădinițe și de alte unități școlare, fonduri care se regăsesc în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. A menționat că anul acesta educația 
beneficiază de unul dintre cele mai bugete după 1990, apropiindu-se de 5,5% din PIB.  
 Comisia, cu 10 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de lege. 
  
 

În ziua de miercuri, 24 aprilie 2019 lucrările Comisiei au avut pe odinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 
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