LEGE Nr. 122 din 29 aprilie 2009
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2008 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea
dopajului în sport
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 300 din 7 mai 2009
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150 din 4 noiembrie 2008
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi
combaterea dopajului în sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu următoarele modificări şi completări:
1. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu
următorul cuprins:
"3^1. La articolul 3, punctele 10, 16 şi 23 se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
<<10. ofiţer de control doping - persoană atestată de Ministerul Muncii, Familiei
şi Protecţiei Sociale şi care are, pe baza delegaţiei emise de Agenţia Naţională
Anti-Doping, responsabilitatea gestionării la faţa locului a şedinţei de prelevare a
probelor;
.....................................................................
16. substanţă specifică - orice substanţă calificată astfel în cuprinsul listei
interzise;
.....................................................................
23. falsificare - modificarea printr-o acţiune incorectă, obstrucţionarea,
inducerea în eroare sau orice comportament fraudulos, în scopul de a modifica
rezultatele testării doping sau de a împiedica desfăşurarea procedurilor obişnuite de
testare doping, precum şi oferirea de informaţii false Agenţiei Naţionale AntiDoping;>>."
2. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu
următorul cuprins:
"4^1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
<<ART. 4
În vederea combaterii fenomenului de dopaj în sport funcţionează Agenţia
Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, instituţie publică cu
personalitate juridică, cu autonomie decizională în activitatea antidoping, în
subordinea Guvernului, coordonată de primul-ministru, finanţată din venituri
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului

General al Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37 - 39,
sectorul 2.>>"
3. La articolul I punctul 8, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 7
Posturile publice de radio şi de televiziune pun la dispoziţie, gratuit, Agenţiei un
spaţiu de emisie de minimum 30 de minute lunar, din care 50% la ore de maximă
audienţă, pentru difuzarea de emisiuni cu caracter educativ şi materiale
promoţionale, în scopul prevenirii şi combaterii dopajului în sport."
4. La articolul I punctul 9, litera b) a alineatului (1) al articolului 9 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
"b) 3 reprezentanţi ai aparatului de lucru al Guvernului;".
5. La articolul I punctul 12, articolul 13 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"ART. 13
Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură din venituri
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului
General al Guvernului."
6. La articolul I punctul 25, alineatul (7) al articolului 26 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"(7) După încheierea investigaţiilor prevăzute la alin. (6), Agenţia informează
sportivul în cauză şi federaţia sportivă naţională responsabilă, Ministerul
Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţia
internaţională responsabilă şi Agenţia Mondială Anti-Doping dacă rezultatul atipic
va fi înaintat drept un rezultat pozitiv, cu respectarea alin. (4)."
7. La articolul I punctul 38, alineatul (3) al articolului 36 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"(3) În situaţia în care, pe perioada suspendării, sportivul se retrage din
activitatea sportivă, iar ulterior solicită reintegrarea în activitatea sportivă, acesta
nu va putea fi reintegrat decât după informarea Agenţiei şi efectuarea de testări
doping fără aviz prealabil, pe o perioadă de timp egală cu perioada de suspendare
rămasă de efectuat la data retragerii."
8. La articolul I punctul 45, articolele 48^2 şi 48^3 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"ART. 48^2
Deciziile Comisiei de apel pot fi contestate la Curtea de arbitraj sportiv de la
Lausanne, în termen de 21 de zile de la data comunicării.
ART. 48^3
Deciziile prevăzute la art. 47 lit. a) - e) şi g), luate în legătură cu o competiţie din
cadrul unei manifestări sportive internaţionale sau care implică sportivi de nivel

internaţional, pot fi contestate la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne, în
termen de 21 de zile de la data comunicării, de către următoarele persoane:
a) sportivii de nivel internaţional sau altă persoană care este subiect al deciziei
contestate;
b) structura sportivă căreia îi aparţine sportivul sau cealaltă parte în legătură cu
care s-a luat decizia contestată;
c) federaţia internaţională responsabilă;
d) organizaţia antidoping a ţării de domiciliu a persoanei/sportivului;
e) Agenţie;
f) Agenţia Mondială Anti-Doping."
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
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