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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
și numirea sa în funcția de judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 874/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Deloreanu Laurențiu se eliberează din funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oltenița și se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Cornetu.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.159.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
și numirea sa în funcția de judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 872/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Jica Antonela Alis se eliberează din funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte și se numește în
funcția de judecător la Judecătoria Vălenii de Munte.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.160.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
și numirea sa în funcția de judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 878/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Cordoș Carmella Rozalia se eliberează din funcția
de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oravița și se numește în funcția
de judecător la Judecătoria Lugoj.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.161.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
și numirea sa în funcția de judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 877/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Chiorean Mihai-Titus se eliberează din funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița și se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Lugoj.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.162.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
și numirea sa în funcția de judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 875/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Popescu Corneliu Bogdan se eliberează din funcția
de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți și se numește în funcția
de judecător la Judecătoria Drobeta-Turnu Severin.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.163.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
și numirea sa în funcția de judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 873/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Dragomir Florentina se eliberează din funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și se numește
în funcția de judecător la Tribunalul București, începând cu data de la care postul
vacant de judecător va fi redistribuit în statele de funcții și de personal ale
Tribunalului București, prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.164.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2)
și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1)
lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.063/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul colonel Ban Tiberiu, judecător la Tribunalul Militar
Cluj, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.165.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.017/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Gyorfi Ferenc, procuror la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Odorheiu Secuiesc, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.166.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.011/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Bartok Irina, delegată în funcția de prim-procuror
adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita, se eliberează din funcție ca
urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.167.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.018/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Ciucur Ilie, procuror la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Gheorgheni, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.168.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 968/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Crișan Octavian Ștefan Ioan, procuror la Parchetul
de pe lângă Curtea de Apel Oradea, se eliberează din funcție ca urmare a
pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.169.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 908/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Bucur Anuța se eliberează din funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Dragomirești, ca urmare a condamnării
definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.170.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și
ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b)
și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.015/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 septembrie 2009, doamna Gabără Maria,
judecător la Judecătoria Moinești, se eliberează din funcție ca urmare a
pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.171.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2)
și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1)
lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.014/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 septembrie 2009, doamna Szabo Ildiko-Anna,
judecător la Judecătoria Gheorgheni, se eliberează din funcție ca urmare a
pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.172.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2)
și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1)
lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a)
din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.005/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 septembrie 2009, domnul Boar Mircea
Gheorghe, judecător la Curtea de Apel Timișoara, se eliberează din funcție ca
urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.173.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2)
și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1)
lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.013/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Eros Ileana, judecător la Judecătoria Satu Mare, se
eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.174.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2)
și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1)
lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.010/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Sima Elena, judecător la Tribunalul Ialomița, se
eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.175.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2)
și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1)
lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.009/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Grozavu Maricica, judecător la Tribunalul Cluj, se
eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.176.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2)
și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1)
lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.008/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Florescu Eugenia, judecător la Curtea de Apel Alba
Iulia, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.177.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2)
și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1)
lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.006/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Ștețca Lucia, președinte al Secției civile și pentru
cauze cu minori și de familie, de muncă și asigurări sociale a Curții de Apel Cluj,
se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.178.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2)
și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1)
lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 966/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 3 august 2009, domnul Nimineț Ștefan, judecător
la Curtea de Apel Bacău, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.179.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2)
și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1)
lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 967/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Repede Vasile-Adrian, judecător la Curtea de Apel
Cluj, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.180.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2)
și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1)
lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 977/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Enache Eugen, vicepreședinte al Judecătoriei
Pașcani, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.181.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2)
și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1)
lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 970/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Onose Maria, judecător la Tribunalul Vrancea, se
eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.182.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2)
și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1)
lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 971/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Șciuchin Ioan, judecător la Tribunalul Maramureș,
se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.183.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2)
și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1)
lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 972/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Pop Viorica-Maria, judecător la Tribunalul Satu Mare,
se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.184.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2)
și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1)
lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 974/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Moța Marusia, judecător la Judecătoria Râmnicu
Vâlcea, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.185.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2)
și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1)
lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 975/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Bălașa Adrian, judecător la Judecătoria Sectorului 3
București, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.186.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2)
și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1)
lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 962/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Gheorghiu Neculai, președintele Secției pentru cauze
privind conflicte de muncă și asigurări sociale a Curții de Apel Suceava, se
eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.187.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2)
și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1)
lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 961/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Rodina Alina-Ileana, judecător la Curtea de Apel
Cluj, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 iulie 2009.
Nr. 1.188.
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002
privind atestarea domeniului public al județului Ilfov, precum și al orașelor și comunelor
din județul Ilfov
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care
aparțin domeniului public al comunei Dragomirești-Vale” la
Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului
public al județului Ilfov, precum și al orașelor și comunelor din
județul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 682 și 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum
urmează:
a) Se modifică următoarele poziții:
— la poziția nr. 124, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea
următorul cuprins: „Internat Băieți Grup Școlar «Vintilă Brătianu»
Dragomirești-Vale”, coloana 3 „Elemente de identificare” va
avea următorul cuprins: „Au = 2050 mp”, coloana 4 „Anul
dobândirii sau al dării în folosință” va avea următorul cuprins:

„1975” și coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul
cuprins: „825.582 lei”;
— la poziția nr. 143, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea
următorul cuprins: „teren aferent Grup Școlar Agricol
Dragomirești-Vale, curți, construcții”, coloana 3 „Elemente de
identificare” va avea următorul cuprins: „38.968 mp” și coloana 5
„Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „1.572.708 lei”.
b) Se abrogă pozițiile nr. 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
107, 108, 109, 110, 111, 126, 146, 147, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162 ambele, și 164—176;
c) După poziția nr. 176 se introduc 18 noi poziții, pozițiile
nr. 177—194, potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
București, 17 iunie 2009.
Nr. 725.
ANEXĂ

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dragomirești-Vale, județul Ilfov
Nr.
crt.

Codul
de
clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

0

1

2

3

177

1.6.2.

Teren aferent stație de epurare ape
uzate

178

1.9.4.

179

180

Anul dobândirii Valoarea
sau al dării
de inventar
în folosință
— lei —

Situația juridică

4

5

6

1.492 mp
N — Tarlaua 64
S — Râul Dâmbovița
E — Tarlaua 64
V — DC 143

2003

2901

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 1 din 22.01.2003

Stație reglare — măsurare gaze
naturale

600 mp
Tarlaua 63
Parcela 1/1
N — Teren agricol
S — Apeduct Apa Nova
E — Teren agricol
V — Teren agricol

2003

145.176

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

1.6.2.

Clădire vestiar pentru sportivi

125 mp
Sat Dragomirești-Deal
Str. Republicii nr. 94 E

2005

79002

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

1.6.4.

Sediul administrativ al Consiliului Local S+P+3E
Dragomirești-Vale a fost clădire școală Ac = 425 mp
veche și internat pavilion 2 Grup
Ad = 1751,04 mp
Școlar Agricol Dragomirești-Vale

1948

9268

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008
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0

181

182

183

184

185

186

187

1

2

3

4

5

1,424 km x 7 m cu piatră +
2 x 2,5 m trotuar

1945

258.576

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

b) Ds 106

0,170 km x 7 m cu piatră,
fără trotuar

1945

32.304

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

Drum pietruit Intr. 1 Decembrie 1918
a) Ds 11

0,176 km x 7 m cu piatră,
fără trotuar

1945

30.459

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

b) Ds 8

0,068 km x 13 m cu piatră,
fără trotuar

1945

12.374

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

Drum pietruit Str. Libertății
a) Ds 1114

0,630 km x 7 m cu piatră

1945

b) Ds 1115

0,224 km x 7 m cu piatră

1945

40.330

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

c) Ds 981

0,181 km x 7 m cu piatră +
2 x 2,5 m trotuar

1945

32.103

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

Drum pietruit Str. Păcii
a) Ds 297

0,278 km x 7 m cu piatră

1992

48.417

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

b) Ds 238

0,180 km x 7 m cu piatră +
2 x 2,5 m trotuar

1992

31.410

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

Drum pietruit Str. Crizantemelor
a) Ds 473

0,271 km x 7 m cu piatră

1945

47.589

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

b) Ds 573

0,232 km x 7 m cu piatră +
2 x 2,5 m cu trotuar

1945

29.506

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

Drum pietruit Intr. Crizantemelor
a) Ds 471

0,116 km x 7 m cu piatră +
2 x 2,5 m cu trotuar

1945

19.981

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

b) Ds 572

0,208 km x 7 m cu piatră,
fără trotuar

1945

30.459

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

Drum pietruit Intr. Republicii
a) Ds 472

0,229 x 7 m cu piatră + 2 x
2,5 m cu trotuar

1945

39.092

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

b) Ds 949

0,319 km x 7 m cu piatră +
1,66 m trotuar

1945

55.043

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

c) Ds 453

0,271 km x 7 m cu piatră +
1,3 m trotuar

1945

46.991

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

d) Ds 1482

0,1002 km x 17,70 m,
inclusiv trotuar cu piatră

1945

17.609

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

e) Ds 780

0,141 km x 6,5 m, fără
trotuar

1945

27.128

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

1.3.7.1. Drum pietruit Str. 1 Decembrie 1918
a) Ds 107

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

6

1.113.237 Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

188

1.3.7.1

Drum de pământ De 64/2

0,253 km x 6 m
N — De 64/1
S — Râul Dâmbovița

2003

9.697

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 1 din 22.01.2003

189

1.6.2.

Teren aferent sediu administrativ
Consiliul Local al Comunei
Dragomirești-Vale, județul Ilfov

1723 mp
N — Ds 423
S — DC 143
E — Grup Școlar „Vintilă
Brătianu”
V — Grup Școlar „Vintilă
Brătianu”

2005

69.540

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008
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0

1

190

1.6.2.

Clădire Sala polivalentă (sala sport),
Grup Școlar „Vintilă Brătianu”
Dragomirești-Vale

191

1.3.7.2

192

193

194

2

4

5

Av = 468 mp

1975

402.095

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

DC 143

0,660 km x 7 m — asfalt
0,0660 km x 3 m —
trotuar comuna Săbăreni,
județul Giurgiu, intrarea
satul Zurbaua

1992

202.375

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

1.6.2.

Teren agricol parcele 421, 452, 453,
454,455, 456,457,458 — T13

Sp = 12.342 mp
N — Ds 429
S — intravilan
Dragomirești-Vale
V — Cc 451; Grupul Școlar
„Vintilă Brătianu”
E — intravilan
Dragomirești-Vale

2009

1.6.2.

Teren agricol parcela 525—T13

V — Dan Vasile
S — Grupul Școlar „Vintilă
Brătianu”
E — internat fete
N — intravilan
Dragomirești-Vale

2009

233.400

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 4 din 26.02.2009

0,150 km x 4 m
N — intravilan
Dragomirești-Vale
S — Grupul Școlar „Vintilă
Brătianu”
E — teren sport
V — pășune

2009

5.497

Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 4 din 26.02.2009

1.3.7.1. Drum de pământ DS 429

3

6

2.468.400 Domeniul public al comunei DragomireștiVale, conform HCL nr. 4 din 26.02.2009

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

ORDIN
pentru stabilirea structurii medicale specializate din Ministerul Apărării Naționale care preia
componenta de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic,
Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2009 pentru trecerea componentei
de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă, aflat în
subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Naționale și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Structura medicală specializată din Ministerul
Apărării Naționale care preia componenta de medicină
preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic,
Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă, aflat în

subordinea Academiei Române, este Spitalul Clinic de Urgență
Militar Central „Dr. Carol Davila” București.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Mihai Stănișoară
București, 7 iulie 2009.
Nr. M.73.
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MINISTERUL MEDIULUI

ORDIN
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apelor și protecției mediului nr. 105/2003
privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare
a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor — NTLH — 040
și aprobarea componențelor nominale ale comisiei centrale și comisiilor teritoriale de avizare,
precum și pentru stabilirea unor tarife de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță
în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță A și B, de emitere a actelor
de reglementare privind siguranța barajelor, precum și a indemnizațiilor de ședință
Având în vedere Referatul Direcției amenajare și protecția apelor din cadrul Direcției generale pentru managementul
apelor nr. 117.146/GC din 19 mai 2009,
în baza prevederilor art. 4 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranța barajelor,
republicată, ale art. 10 din Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 105/2003 privind aprobarea Instrucțiunilor de
organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor —
NTLH — 040 și aprobarea componențelor nominale ale comisiei centrale și comisiilor teritoriale de avizare,
în temeiul art. 5 alin. (7) și al art. 4 pct. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Mediului,
ministrul mediului emite prezentul ordin.
Art. I. — Ordinul ministrului apelor și protecției mediului
nr. 105/2003 privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și
funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare
a stării de siguranță în exploatare a barajelor — NTLH — 040 și
aprobarea componențelor nominale ale comisiei centrale și
comisiilor teritoriale de avizare, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 10. — Pentru analiza documentațiilor de evaluare a
stării de siguranță în exploatare a barajelor prevăzute la art. 9 în
cadrul comisiilor de avizare, pentru emiterea avizului asupra
acestor documentații, precum și pentru emiterea autorizației și
acordului de funcționare în condiții de siguranță se percep tarife
care se stabilesc în condițiile prevăzute de lege, se aprobă prin
ordin al ministrului mediului, se actualizează anual și se virează
într-un cont pentru siguranța barajelor deschis de Administrația
Națională «Apele Române» la Trezoreria Municipiului București.
Copiile facturilor se depun la dosarele de obiectiv, vizate
«conform cu originalul» de către secretarul comisiei.”
2. În anexa nr. 1, la articolul 8, după alineatul (4) se
introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul
cuprins:
„(5) Comisia centrală de avizare are un casier însărcinat cu
plata indemnizațiilor cuvenite pentru avizarea documentațiilor.
Casierul este numit prin decizie a directorului general al
Administrației Naționale «Apele Române».”
3. În anexa nr. 1, la articolul 21, alineatul (1) se modifică
și va avea următorul cuprins:
„Art. 21. — (1) Membrii comisiilor de avizare, raportorul
nominalizat de autoritatea competentă pentru întocmirea
referatului de conformitate și casierul beneficiază de o
indemnizație de ședință al cărei cuantum va fi stabilit prin ordin
al ministrului mediului potrivit art. 20 din Legea nr. 40/1991 cu
privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României,
precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte
organe ale puterii executive, republicată, cu modificările
ulterioare, în raport cu timpul lucrat în afara programului normal
de lucru.”
Art. II. — Se aprobă tariful de 2.500 lei pentru analiza în
cadrul comisiei centrale de avizare a documentației de evaluare
a stării de siguranță în exploatare a unui baraj existent, a unui
referat de expertizare/avizare pentru proiectul unui baraj nou
sau a unui proiect referitor la postutilizarea, conservarea
(închiderea iazurilor miniere) sau abandonarea unui baraj
existent încadrat în categoria de importanță A sau B, inclusiv
pentru rapoartele de conformare necesare reînnoirii

autorizațiilor/acordurilor la expirarea celor emise sau în cazul
producerii unor incidente ori accidente în exploatare.
Art. III. — Se aprobă tariful de 1.000 lei pentru emiterea
acordurilor și autorizațiilor de funcționare în condiții de siguranță
pentru barajele încadrate în categoriile de importanță A și B.
Art. IV. — (1) Pentru desfășurarea unei ședințe de avizare
ordinare este necesar a fi programate minimum 3 documentații
pentru analiză.
(2) În situația în care în maximum 60 de zile de la o primă
solicitare nu se mai prezintă pentru avizare alte două
documentații, se programează o ședință de avizare pentru
analiza documentației respective.
(3) În cazul în care există o solicitare de efectuare a unei
avizări în regim de urgență, în termen de 5 zile se programează
o ședință extraordinară a comisiei centrale, cu condiția ca
solicitantul să achite un tarif de urgență, dublu față de cel
normal.
Art. V. — (1) Se aprobă indemnizațiile lunare de ședință de
până la nivelul salariului de bază minim brut pe țară pentru
fiecare membru al comisiei centrale de avizare, 75% din nivelul
salariului de bază minim brut pe țară pentru secretarul comisiei
și raportorul nominalizat de minister și 50% din nivelul salariului
de bază minim brut pe țară pentru casier.
(2) În situația în care un membru supleant înlocuiește un
membru titular al comisiei centrale de avizare, acesta are dreptul
să primească indemnizația de ședință cuvenită titularului.
Art. VI. — Sumele corespunzătoare tarifelor prevăzute la
art. II și III se utilizează pentru:
a) plata indemnizațiilor cuvenite pentru avizarea
documentațiilor în cadrul comisiei centrale de avizare care
funcționează la nivelul ministerului;
b) plata unor studii de fundamentare a unor acte normative,
de reglementare și norme tehnice din domeniul siguranței
barajelor;
c) plata pentru efectuarea de contraexpertize dispuse de
Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și Lucrărilor
Hidrotehnice (CONSIB) în situația unor contestații ale
beneficiarului sau a organelor abilitate cu controlul în domeniul
siguranței barajelor;
d) plata unor expertize neprevăzute determinate de situații
speciale;
e) cheltuieli de dotare cu aparatură de secretariat și birotică
pentru desfășurarea activității CONSIB;
f) cheltuieli de participare a membrilor CONSIB la
simpozioane, conferințe și congrese din domeniul siguranței
barajelor și altor lucrări hidrotehnice, inclusiv externe;
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g) cheltuieli de documentare, achiziționarea de publicații de
specialitate (periodice manuale, cărți de specialitate, volume ale
unor conferințe etc.).
Art. VII. — Achiziția, respectiv plățile către membrii comisiei
centrale de avizare se efectuează pe bază de referat de

necesitate vizat de Biroul operativ al CONSIB, iar decontarea
se face de casier pe bază de documente justificative respectând
prevederile legale în vigoare.
Art. VIII. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul mediului,
Nicolae Nemirschi
București, 4 iunie 2009.
Nr. 847.
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

ORDIN
pentru prefinanțarea acordată beneficiarilor de proiecte finanțate din instrumente structurale,
conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
Având în vedere dispozițiile:
— Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale;
— Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;
— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea
acestora pentru obiectivul convergență;
— Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999, cu modificările
și completările ulterioare;
— Regulamentului Comisiei nr. 1.828/2006 privind stabilirea regulilor de implementare a Regulamentului Consiliului
nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul
de coeziune și abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor
Publice, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) lit. b) proiectele
Art. 1. — (1) Prefinanțarea se acordă beneficiarilor de
proiecte finanțate din instrumente structurale, alții decât cei care nu presupun încheierea unui contract de furnizare de
prevăzuți la art. 5 alin. (1)—(3) din Ordonanța de urgență a bunuri/prestare de servicii/execuție de lucrări în prima fază de
Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a implementare, cu condiția ca în contractele/deciziile/ordinele de
instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul finanțare să se specifice termenul până la care beneficiarul se
convergență, în procent de maximum 30% din valoarea eligibilă angajează să prezinte un astfel de contract.
a contractului/deciziei/ordinului de finanțare încheiat între
(3) În cazul în care beneficiarul nu face dovada încheierii unui
Autoritatea de management/organismul intermediar și beneficiar. contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuție de
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), procentul de lucrări cu un operator economic în condițiile prevăzute la
acordare a prefinanțării în cazul Programului operațional alin. (2), Autoritatea de management are responsabilitatea
sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” este de maximum 40% recuperării sumelor prevăzute la alin. (1).
pentru proiectele finanțate în cadrul axei prioritare 6.
Art. 3. — (1) Pentru a putea beneficia de prefinanțare,
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul beneficiarii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) — (3) și la
proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat/de minimis, art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
prefinanțarea se acordă în procent de maximum 35% din nr. 64/2009, au obligația să deschidă un cont dedicat exclusiv
valoarea totală a finanțării ce poate fi acordată beneficiarului, pentru primirea prefinanțării și efectuarea de cheltuieli aferente
conform contractului/deciziei/ordinului de finanțare.
(4) Prefinanțarea se acordă beneficiarilor integral sau în proiectelor din aceste sume, inclusiv acordarea de avansuri
tranșe, cu încadrarea în limitele stabilite la alin. (1)—(3), conform către contractori și/sau transferul de sume către parteneri, în
cazul proiectelor implementate în parteneriat.
prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.
(2) În cazul în care contul menționat la alin. (1) este deschis
Art. 2. — (1) Transferul sumelor reprezentând prefinanțarea
la
Trezoreria
Statului, sumele primite ca prefinanțare aferente
solicitată de beneficiari conform contractelor/deciziilor/ordinelor
de finanțare se realizează cu condiția existenței următoarelor acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acest cont,
potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi transferate de către
documente:
a) solicitare scrisă din partea beneficiarului, conform beneficiari în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiția
efectuării cheltuielilor respective în termen de 5 zile lucrătoare
contractului/deciziei/ordinului de finanțare;
b) un contract de furnizare de bunuri/prestare de de la data efectuării transferului.
(3) Dobânda acumulată în contul menționat la alin. (1),
servicii/execuție de lucrări încheiat între beneficiar și un operator
economic, cu excepția proiectelor a căror implementare se aferentă prefinanțării rămase de recuperat, se raportează
Autorității de management și se deduce de către aceasta din
realizează fără încheierea vreunui astfel de contract;
c) scrisoare de garanție bancară pentru suma aferentă sumele rambursate beneficiarilor până la plata finală, inclusiv.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
prefinanțării solicitate, numai în cazul proiectelor care intră sub
incidența ajutorului de stat/de minimis.
României, Partea I.
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 8 iulie 2009.
Nr. 2.286.
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ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL
D E F I N A N Ț Ă R I, G A R A N Ț I I Ș I A S I G U R Ă R I
COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANȚĂRI, GARANȚII ȘI ASIGURĂRI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normei privind compensarea parțială a dobânzii plătite de IMM
la creditele în lei (NI-CST-15-I/0)
În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului
Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de
Banca de Export-Import a României EXIMBANK — S.A. în numele și în contul statului, cu modificările și completările ulterioare,
analizând Norma privind compensarea parțială a dobânzii plătite de IMM la creditele în lei (NI-CST-15-I/0) și ținând seama de:
— Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK — S.A.,
republicată;
— Nota de aprobare nr. 516 din 26 iunie 2009, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK — S.A.;
— discuțiile și propunerile formulate în ședința din data de 2 iulie 2009 de către membrii Comitetului Interministerial de
Finanțări, Garanții și Asigurări,
Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, întrunit în plenul ședinței din ziua de 2 iulie 2009,
hotărăște:
Articol unic. — Se aprobă Norma privind compensarea parțială a dobânzii plătite de IMM la creditele în lei

(NI-CST-15-I/0), conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

p. Președintele Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări,
Mircea-Ionuț Costea
București, 2 iulie 2009.
Nr. 116.
ANEXĂ

NORMĂ
privind compensarea parțială a dobânzii plătite de IMM la creditele în lei (NI-CST-15-I/0)
Prezenta normă este elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de ExportImport a României EXIMBANK — S.A., republicată1, cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile,
competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea
operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK — S.A. în numele
și în contul statului2, cu modificările și completările ulterioare, și cu Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie
2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de minimis3.
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. — Banca de Export-Import a României EXIMBANK —
S.A., denumită în continuare EximBank, compensează parțial
dobânda plătită de întreprinderile mici și mijlocii (IMM) la
contractele de credit în lei, contractate de la bănci.
Art. 2. — Prezenta normă stabilește o schemă transparentă
de ajutor de minimis, care respectă criteriile prevăzute de
Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei.
Art. 3. — (1) Pentru facilitățile acordate conform prezentei
scheme, EximBank acționează în numele și în contul statului și
are calitatea de furnizor de ajutor de stat.
(2) Sursa de finanțare a acestor operațiuni este, potrivit
art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, „fondul destinat stimulării
operațiunilor de comerț exterior, precum și pentru finanțarea,
cofinanțarea și refinanțarea activităților de dezvoltare a
infrastructurii, a utilităților de interes public, dezvoltare regională,
susținere a activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului
1

CAPITOLUL II
Definiții
Art. 4. — În sensul prezentei norme, următoarele noțiuni se
definesc astfel:
a) credit — creditul în lei acordat de banca finanțatoare IMM,
sub forma creditului de investiții, contractat ulterior datei de
1 ianuarie 2006;
b) transport rutier — transportul de marfă și transportul de
pasageri pe cale rutieră;
c) tranzacții imobiliare — cumpărarea/construirea de imobile
în scopul vânzării/închirierii;
d) produse agricole — produsele enumerate în anexa nr. 1 la
Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu excepția
produselor din pescuit;

Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.

2 Publicată
3

înconjurător, ocupare și formare a personalului, susținere și
dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor
internaționale”.

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.

Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 379 din 28 decembrie 2006, seria L.
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e) IMM — persoane juridice așa cum sunt definite în
Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001
privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE la ajutoare
de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii4, cu modificările și
completările ulterioare.

CAPITOLUL III
Bugetul și durata schemei
Art. 5. — (1) Bugetul total al schemei pe perioada de
implementare 2009—2011, defalcat pe ani și pe trimestre, este
următorul:

2009

2010

2011

Total

T3

T4

Total

T1

T2

T3

T4

Total

T1

T2

T3

T4

Ajutor de minimis — milioane lei

10

5

5

20

5

5

5

5

16

4

4

4

4

Număr estimat de beneficiari

500

250

250

1.000

250

250

250

250

800

200

200

200

200

(2) Sumele neutilizate într-un trimestru se reportează în
trimestrul următor. Sumele rămase disponibile la finele
trimestrului IV se reportează la bugetul pentru anul următor.
CAPITOLUL IV
Criterii de eligibilitate
Art. 6. — IMM este eligibilă pentru a beneficia de
compensarea dobânzii în cadrul prezentei scheme dacă, la data
depunerii cererii, îndeplinește cumulativ următoarele criterii:
a) nu este în dificultate în sensul Instrucțiunilor privind
ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea firmelor în
dificultate5;
b) în cazul în care a fost emisă o decizie de recuperare a
unui ajutor de stat împotriva sa, aceasta a fost deja executată,
creanța fiind integral recuperată;
c) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul
Finanțelor Publice, inclusiv Agenția Națională de Administrare
Fiscală, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și cu
EximBank;
d) suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat într-o
perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent),
inclusiv ajutoarele de minimis acordate de EximBank, nu
depășește echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro
pentru transport rutier);
e) nu înregistrează datorii restante către bugetul general
consolidat al statului, al căror mod de plată nu a fost reglementat
(convenții de eșalonare, amânare, compensare cu TVA de
recuperat etc.);
f) nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei
Riscurilor Bancare (C.R.B.)6;
g) nu figurează cu incidente majore cu cecuri și bilete la ordin
în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de
Plăți (C.I.P.)7;
h) nu s-a instituit procedura judiciară a insolvenței.
Art. 7. — (1) Nu sunt eligibile pentru a fi selectate în cadrul
prezentei scheme credite de investiții pentru proiecte din
sectorul/domeniul:
a) pescuitului și acvaculturii, acoperite de Regulamentul (CE)
nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind
organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești
și de acvacultură8;
4
5
6

b) producției primare a produselor agricole enumerate în
anexa nr. 1 la Tratatul privind instituirea Comunității Europene;
c) procesării și marketingului produselor agricole listate în
anexa nr. 1 la Tratatul privind instituirea Comunității Europene,
în următoarele cazuri:
— când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza prețului
sau a cantității produselor de acest tip cumpărate de la
producătorii primari sau puse pe piață de operatorii economici
respectivi;
— când ajutorul este condiționat a fi parțial sau integral cedat
producătorilor primari (fermieri);
d) sectorului carbonifer, astfel cum este definit în
Regulamentul CE nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002
privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui9;
e) activităților care favorizează utilizarea produselor naționale
în detrimentul celor din import;
f) producției de armament;
g) jocurilor de noroc;
h) producției și comerțului cu ridicata ale produselor de alcool
și tutun;
i) tranzacțiilor imobiliare;
j) achiziției de mijloace de transport utilizate pentru
transportul rutier de marfă pentru terți;
k) achiziției de mijloace de transport de persoane, cu o
capacitate de până la 8 persoane;
l) serviciilor de contabilitate, consultanță, altor activități
similare, dacă finanțarea este destinată construirii/achiziționării/
amenajării/renovării de imobile cu destinație de sedii sociale/
puncte de lucru;
m) activităților de poștă și de curierat;
n) publicității și activității de studiere a pieței;
o) activităților de închiriere și leasing;
p) activităților de investigare și protecție.
(2) Nu se poate acorda ajutor de minimis pentru activități
legate de exportul către state terțe sau state membre ale Uniunii
Europene, respectiv ajutor legat direct de cantitățile exportate,
de organizarea și funcționarea rețelei de distribuție sau de alte
cheltuieli curente legate de activitatea de export.

Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 10 din 13 ianuarie 2001, seria L.
Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244 din 1 octombrie 2004, seria C.
În cazul în care din verificarea C.R.B. rezultă existența unui credit restant, iar solicitantul compensației prezintă documente din care să reiasă că a achitat
restanța, se consideră criteriul îndeplinit.
7 În cazul în care solicitantul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, se poate accepta la
compensare, cu justificarea corespunzătoare.
8 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 17 din 21 ianuarie 2000, seria L.
9 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 205 din 2 august 2002, seria L.
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CAPITOLUL V
Descrierea măsurii de sprijin
Art. 8. — Prezenta schemă are ca obiect reducerea
cheltuielilor cu dobânda pentru creditele în lei contractate de
IMM de la bănci.
Art. 9. — (1) Compensația de dobândă reprezintă maximum
50% din dobânda curentă plătită în trimestrul anterior solicitării
de compensare, pentru creditele în lei.
(2) Valoarea maximă a ajutorului obținut de un beneficiar în
cadrul prezentei scheme nu poate să depășească echivalentul
în lei a 200.000 euro (100.000 euro pentru transportul rutier) pe
o perioadă de până la 3 ani fiscali.
(3) Nu se compensează dobânzile restante sau
penalizatoare.
(4) Solicitările pentru acordarea compensării dobânzii vor fi
analizate și selectate în limita bugetului trimestrial alocat
schemei, în ordinea descrescătoare a punctajului aferent
fiecărui contract de credit, stabilit pe baza sistemului prezentat
în anexa la prezenta normă. În cazul în care se obține punctaj
egal, selecția se face în ordinea depunerii la EximBank a
dosarelor complete și eligibile.
Art. 10. — (1) IMM poate solicita compensarea parțială a
dobânzii doar pentru trimestrul calendaristic anterior solicitării.
(2) Compensația parțială a dobânzii se acordă doar pentru
trimestrele calendaristice în care IMM întrunește condițiile
stipulate în prezenta normă. Refuzul de acordare a
compensației aferente unui anumit trimestru calendaristic nu
exclude posibilitatea ca IMM să solicite și să primească
compensația parțială a dobânzii plătite, aferentă trimestrelor
calendaristice în care întrunește condițiile de acordare.
(3) IMM poate solicita compensarea parțială a dobânzii,
aferentă unui trimestru calendaristic, doar în condițiile stipulate
la art. 6.
(4) IMM poate solicita compensarea dobânzii pentru unul sau
mai multe contracte de credit, cu respectarea prevederilor
prezentei norme.
Art. 11. — Acordarea compensației se aprobă de către
Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
(C.I.F.G.A.).
Art. 12. — Plata compensației se face în lei.
CAPITOLUL VI
Regula de cumul
Art. 13. — (1) Ajutorul de minimis nu va fi cumulat cu niciun
alt ajutor de stat acordat pentru aceleași costuri eligibile (legate
de același proiect de investiții), în cazul în care un asemenea
cumul ar duce la depășirea intensității maxime admise
prevăzute în legislația specifică aplicabilă, după caz.
(2) Ajutorul de minimis va fi acordat numai după ce EximBank
a verificat respectarea regulii cumulului, pe baza declarației pe
propria răspundere a IMM.
CAPITOLUL VII
Documentația necesară pentru cererea de acordare
a compensației de dobândă
Art. 14. — În vederea analizării solicitării de acordare a
compensației de dobândă, IMM eligibile vor depune la
EximBank documentația cuprinzând:
a) cerere de acordare a compensării parțiale a dobânzii
plătite la credite;
b) situația dobânzilor plătite, în lei, completată separat pentru
fiecare contract, avizată de banca finanțatoare; situația va indica
obiectul/destinația creditului;
c) declarația pe propria răspundere a IMM, referitor la:
— cuantumul ajutoarelor de minimis, primite într-o perioadă
de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), prin care
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aceasta confirmă că solicitarea se încadrează în pragul de
minimis și nu ridică totalul cumulat al ajutoarelor primite anterior,
situate sub pragul de minimis, la o sumă care să depășească
acest prag, conform legislației în vigoare;
— faptul că la data solicitării compensării dobânzii nu se află
în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice,
inclusiv Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea
pentru Valorificarea Activelor Statului și cu EximBank;
— faptul că nu a fost emisă împotriva sa o decizie de
recuperare a unui ajutor de stat sau, dacă a fost emisă, s-a
executat;
— încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii,
conform legislației în vigoare;
— respectarea destinației/utilizării creditului și a domeniilor
eligibile;
d) copie de pe contractele de credit pentru care se solicită
compensarea parțială a dobânzii plătite;
e) alte documente solicitate de EximBank, în funcție de
specificul finanțării pentru care se solicită compensația de
dobândă;
f) dovada plății comisionului de angajare a cererii de
acordare a compensației dobânzii plătite.
Art. 15. — Informațiile și declarațiile furnizate de IMM stau la
baza stabilirii de către EximBank a valorii compensației de
dobândă.
CAPITOLUL VIII
Analiza și aprobarea compensării parțiale a dobânzii
Art. 16. — (1) Cererea și documentația necesare pentru
acordarea compensării dobânzii se depun la sediul unităților
teritoriale ale EximBank ulterior încheierii fiecărui trimestru
calendaristic; nu se acceptă transmiterea cererii și a
documentației prin poștă.
(2) Termenul-limită de depunere a solicitărilor este de 5 zile
lucrătoare, începând cu data de 15 a primei luni din trimestrul
calendaristic; pentru dobânzile plătite în trimestrul II 2009,
termenul-limită de depunere a solicitărilor este de 5 zile
lucrătoare, începând cu data de 27 iulie.
Art. 17. — IMM care solicită compensarea parțială a dobânzii
plătite la credite au obligația deschiderii unui cont curent la
EximBank.
Art. 18. — Pentru compensarea parțială a dobânzii plătite,
IMM va plăti EximBank comisioane conform Caietului de
comisioane al EximBank.
Art. 19. — EximBank va analiza solicitarea de compensare
parțială a dobânzii pe următoarele coordonate:
— urmărirea încadrării solicitării de compensație în criteriile
de eligibilitate prevăzute de prezenta normă;
— verificarea încadrării în pragul de minimis, respectiv suma
totală a ajutoarelor de minimis primite de IMM într-o perioadă
de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent) în cadrul
unor măsuri separate de ajutor de acest tip, inclusiv
compensarea acordată prin EximBank, nu trebuie să
depășească pragul de minimis stabilit de legislația în vigoare;
— stabilirea punctajului aferent solicitărilor de compensație
de dobândă;
— calcularea valorii compensației, aferentă perioadei pentru
care se solicită, conform următoarei formule:
Compensația = max. 50% x dobânda plătită
Art. 20. — În baza hotărârii C.I.F.G.A. de aprobare a solicitării
de compensare parțială a dobânzii, EximBank va comunica IMM
valoarea maximă a ajutorului acordat și caracterul de minimis al
acestuia.
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CAPITOLUL IX
Monitorizarea și raportarea ajutorului de minimis
Art. 21. — (1) În cazul în care, ulterior acordării compensării
de dobândă, se constată că au fost încălcate condițiile
prevăzute de legislația în domeniul ajutorului de minimis,
EximBank va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea
sumelor plătite din fondurile statului sub formă de compensație
de dobândă.
(2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin
Corpul executorilor fiscali al EximBank, potrivit dispozițiilor
legale în vigoare privind Codul de procedură fiscală și
prevederilor normelor interne privind recuperarea creanțelor
administrate de EximBank în numele și în contul statului.
Art. 22. — EximBank va păstra evidența ajutoarelor de
minimis acordate în baza prezentei scheme și informațiile
referitoare la acestea, pe o perioadă de 10 ani de la data ultimei
alocări specifice de ajutor în cadrul acesteia, pentru a stabili
dacă sunt respectate toate condițiile prevăzute de Regulamentul
(CE) nr. 1.998/2006.
Art. 23. — EximBank va transmite anual Consiliului
Concurenței un raport cu privire la implementarea schemei în
forma prevăzută la cap. III din Regulamentul (CE) nr. 794/2004
al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a
normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE10.
Art. 24. — IMM beneficiare de ajutor de stat vor ține o
evidență specifică a ajutoarelor primite, în conformitate cu
legislația în domeniul ajutorului de stat.
10

Art. 25. — În vederea asigurării transparenței și a unui control
eficient al ajutoarelor de minimis, EximBank va aplica
prevederile art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului
de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 137/2007, referitoare la schemele de minimis, și va transmite
spre informare Consiliului Concurenței prezenta schemă de
ajutor de minimis în termen de 15 zile de la data adoptării.
Art. 26. — Prezenta schemă va fi publicată integral pe site-ul
EximBank, la adresa web http://www.eximbank.ro.
Art. 27. — EximBank va furniza Consiliului Concurenței toate
informațiile solicitate de Comisia Europeană cu privire la
prezenta schemă de ajutor de minimis, pentru a fi transmise
acesteia, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea
solicitării.
CAPITOLUL X
Dispoziții finale
Art. 28. — Valoarea maximă a compensației de dobândă
care poate fi acordată în cadrul prezentei scheme se
actualizează automat la modificarea pragului de minimis al
ajutorului.
Art. 29. — În scopul aplicării prezentei norme, EximBank
emite proceduri, care se supun aprobării C.I.F.G.A.
Art. 30. — Prezenta normă intră în vigoare la data publicării
în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 140 din 30 aprilie 2004, seria L.
ANEXĂ
la normă

M AT R I C E

pentru determinarea punctajului aferent solicitărilor de compensații de dobândă
Nr.
crt.

Indicator/Caracteristică

Punctaj

Domeniul de activitate* corespunzător proiectului susținut prin acordarea compensației de dobândă
Industrie
Secțiunile B-D
Construcții
Secțiunea F
Comerț și servicii
Secțiunea G
Hoteluri și restaurante
Secțiunea I

1.

Altele

4
3
2
1
0

Activitatea de export a solicitantului (ponderea** exporturilor în total cifră de afaceri)
2.

Mai mult de 50%

5

Mai puțin de 50%

2

Nu are activitate de export

0

Investiție de modernizare/extindere

2

Investiție de înlocuire

1

Alt tip de investiție

0

Tipul investiției
3.

Proiectul de investiții contribuie la protecția mediului
4.

Da

1

Nu

0
maximum 12 pct.

TOTAL:

* Secțiunea CAEN conform anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților
din economia națională — CAEN
** La 31.12.20, anul anterior solicitării
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COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANȚĂRI, GARANȚII ȘI ASIGURĂRI

HOTĂRÂRE
pentru abrogarea Normelor privind operațiunile în numele și în contul statului de compensare
parțială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)
În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale
Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare
efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK — S.A. în numele și în contul statului, cu modificările și completările
ulterioare,
analizând Normele privind operațiunile în numele și în contul statului de compensare parțială a dobânzii plătite de operatorii
economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0) și ținând seama de:
• Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK — S.A.,
republicată;
• Nota de aprobare nr. 516 din 26 iunie 2009, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK — S.A.;
• discuțiile și propunerile formulate în ședința din 2 iulie 2009 de către membrii Comitetului Interministerial de Finanțări,
Garanții și Asigurări,
Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, întrunit în plenul ședinței din ziua de 2 iulie 2009,
h o t ă r ă ș t e:
Art. 1. — Se abrogă Normele privind operațiunile în numele
și în contul statului de compensare parțială a dobânzii plătite de
operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate
prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții
și Asigurări nr. 73/2007, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 2. — Pentru solicitările de acordare a compensației de
dobândă aferente trimestrului I al anului 2009, aflate în analiză,

se aplică prevederile Normelor privind operațiunile în numele și
în contul statului de compensare parțială a dobânzii plătite de
operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate
prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții
și Asigurări nr. 73/2007, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007, cu
modificările și completările ulterioare.

p. Președintele Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări,
Mircea-Ionuț Costea
București, 2 iulie 2009.
Nr. 117.

REPUBLICĂRI
L E G E A Nr. 227/2006
privind prevenirea și combaterea dopajului în sport*)
acceptată prin Legea nr. 367/2006, și ale Codului Mondial AntiTITLUL I
Doping, elaborat de Agenția Mondială Anti-Doping, denumit în
Dispoziții generale
continuare Cod, se interzice dopajul în sport din rațiuni de natură
Art. 1. — (1) Prezenta lege reglementează prevenirea și
combaterea dopajului în sport.
(2) Conform reglementărilor Convenției împotriva dopajului,
adoptată în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la
16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, ale
Convenției internaționale împotriva dopajului în sport, adoptată
în cadrul Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite
pentru Educație, Știință și Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005,

etică și medicală.
Art. 2. — (1) Dopajul în sport reprezintă una sau mai multe
încălcări ale reglementărilor anti-doping prevăzute la alin. (2).
(2) Constituie încălcări ale reglementărilor anti-doping
următoarele fapte:
a) prezența unei substanțe interzise sau a metaboliților
acesteia ori a markerilor ei în proba biologică provenită de la un
sportiv;

*) Republicată în temeiul dispozițiilor art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006
privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 3 decembrie 2008, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 122/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 7 mai 2009.
Legea nr. 227/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 15 iunie 2006 și a mai fost modificată prin Legea nr. 104/2008
privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe cuprinse în „lista interzisă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 16 mai 2008.
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b) utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanță interzisă
sau o metodă interzisă;
c) refuzul sau neprezentarea nejustificată pentru prelevarea
de probe după primirea invitației la controlul doping, în
conformitate cu reglementările anti-doping, sau evitarea în orice
mod a prelevării probelor;
d) încălcarea de 3 ori, într-o perioadă de 18 luni, a
reglementărilor în vigoare referitoare la disponibilitatea
sportivului pentru testarea doping în afara competiției, inclusiv
nerespectarea de către sportiv a obligației de a furniza informații
privind localizarea sa, precum și a reglementărilor privind testele
neefectuate conform Standardului internațional pentru testare
al Agenției Mondiale Anti-Doping, inclusiv orice combinație de
3 asemenea încălcări într-o perioadă de 18 luni;
e) falsificarea sau tentativa de a falsifica orice parte a
controlului doping;
f) deținerea de substanțe și/sau de metode interzise;
g) traficarea sau tentativa de traficare a oricărei substanțe
și/sau metode interzise;
h) administrarea sau tentativa de a administra o substanță
interzisă oricărui sportiv sau utilizarea unei metode interzise
asupra oricărui sportiv ori asistarea, instigarea sau orice formă
de complicitate referitoare la orice încălcare a faptelor prevăzute
la lit. a)—g).
Art. 3. — În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de
mai jos se definesc după cum urmează:
1. sportiv — orice persoană care participă la activitatea
sportivă la nivel internațional, definit ca atare de fiecare federație
internațională, sau orice persoană care participă la activitatea
sportivă la nivel național, legitimată la un club sportiv, afiliat la o
federație sportivă națională ori la o asociație județeană pe
ramură de sport, și orice altă persoană care participă la
activitatea sportivă la un nivel inferior, dacă este desemnată de
o altă organizație care acceptă Codul. Prezenta definiție
cuprinde și practicanții de sport la nivel recreativ, fără ca aceștia
să aibă obligația de a furniza informații privind localizarea lor și
de a solicita scutire pentru uz terapeutic (SUT);
2. sportiv de nivel internațional — sportivul desemnat de una
sau mai multe federații internaționale ca făcând parte din lotul de
testare înregistrat al unei federații internaționale;
3. personal asistent al sportivului — orice antrenor, instructor,
manager, agent, personal din conducerea echipei, oficial,
personal medical ori paramedical, părinte sau orice altă
persoană care lucrează cu, tratează sau consiliază sportivi care
participă ori se pregătesc să participe la competiții sportive;
4. organizație națională anti-doping — acea autoritate
națională sau acele autorități naționale responsabile cu privire la
adoptarea și implementarea reglementărilor anti-doping,
conducerea activității de prelevare de probe biologice,
gestionarea rezultatelor la testele efectuate și conducerea
audierilor, toate aceste responsabilități fiind la nivel național;
5. control doping — procesul care include furnizarea de
informații privind localizarea sportivilor, planificarea distribuirii
testărilor, recoltarea și mânuirea de probe biologice, transportul
de probe biologice la laborator, analiza de laborator, scutirile
pentru uz terapeutic (SUT), gestionarea rezultatelor, audieri și
apeluri;
6. în competiție — perioada care începe cu 12 ore înainte de
o competiție la care sportivul este programat să participe, până

la finalul competiției și al procesului de recoltare a probelor legat
de acea competiție, cu excepția situațiilor în care se prevede
altfel în reglementările unei federații internaționale sau ale unei
alte organizații naționale anti-doping;
7. în afara competiției — orice control doping care nu este
realizat în competiție;
8. testări-țintă — selecționarea de sportivi pentru testări,
acolo unde anumiți sportivi aleși special sau grupuri de sportivi
sunt selectați pe o bază guvernată de reguli specifice, pentru
efectuarea de testări la un anumit moment;
9. control doping fără aviz prealabil — un control doping care
se desfășoară fără vreo atenționare prealabilă a sportivului și în
care sportivul este însoțit în permanență, începând din
momentul anunțării și până la prelevarea probei biologice;
10. ofițer de control doping — persoană atestată de
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și care are, pe
baza delegației emise de Agenția Națională Anti-Doping,
responsabilitatea gestionării la fața locului a ședinței de
prelevare a probelor;
11. probă biologică — orice material biologic colectat pentru
a fi supus controlului doping;
12. testare doping — parte a procesului de desfășurare a
controlului doping, ce presupune planificarea distribuirii testelor,
recoltarea de probe biologice, mânuirea lor și transportul de
probe biologice la laborator;
13. listă interzisă — lista care denumește substanțele și
metodele interzise;
14. substanță interzisă — orice substanță calificată astfel în
cuprinsul listei interzise;
15. metodă interzisă — orice metodă calificată astfel în
cuprinsul listei interzise;
16. substanță specifică — orice substanță calificată astfel în
cuprinsul listei interzise;
17. standard internațional — un standard adoptat de către
Agenția Mondială Anti-Doping, ce conține și detalii tehnice
necesare pentru implementarea dispozițiilor Codului;
18. rezultate pozitive — un raport de la un laborator sau de
la altă entitate căreia i s-a aprobat efectuarea de testări, care
identifică într-o probă biologică prezența unei substanțe
interzise, a metaboliților ori a markerilor săi, inclusiv însemnate
cantități de substanțe endogene sau dovezi ale utilizării de
metode interzise;
19. metabolit — orice substanță produsă în organism în urma
unui proces de metabolizare, biodegradare;
20. marker — un compus, grup de compuși sau parametri
biologici care indică utilizarea de substanțe sau metode
interzise;
21. suspendare — oprirea sportivului sau a altei persoane,
pentru o perioadă determinată de timp, de la participarea în
cadrul oricărei competiții sau al unei manifestări sportive ori
sponsorizări, ca urmare a deciziei luate în urma audierii
prevăzute la art. 33, conform prezentei legi;
22. descalificare — invalidarea rezultatelor sportivului,
obținute în cadrul unei anumite competiții sau manifestări
sportive, cu toate consecințele ce decurg din aceasta, inclusiv
retragerea de medalii, puncte și premii;
23. falsificare — modificarea printr-o acțiune incorectă,
obstrucționarea, inducerea în eroare sau orice comportament
fraudulos, în scopul de a modifica rezultatele testării doping sau
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de a împiedica desfășurarea procedurilor obișnuite de testare
doping, precum și oferirea de informații false Agenției Naționale
Anti-Doping;
24. utilizare de substanțe sau metode interzise — aplicarea,
ingerarea, injectarea sau consumul prin orice mijloace al oricărei
substanțe sau metode interzise;
25. scutire pentru uz terapeutic (SUT) — aprobarea utilizării
în scopuri terapeutice a unei substanțe și/sau metode interzise
sportivilor care prezintă o afecțiune dovedită medical;
26. terapeutic — tratamentul unei stări medicale cu agenți
sau metode curative sau care ajută la vindecare;
27. competiție — o singură cursă, meci, joc sau o întrecere
sportivă singulară;
28. manifestare sportivă — o serie de competiții individuale
organizate de un singur organism decizional;
29. tentativă — angajare comportamentală deliberată care
constituie un pas important în desfășurarea unei acțiuni, cu
scopul săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la art. 2 alin. (2);
30. lipsa vinovăției — demonstrarea de către sportiv a
faptului că nu a știut sau nu a suspectat și nici nu ar fi avut
posibilitatea să știe ori să suspecteze, chiar prin exercitarea
celei mai atente griji, faptul că a folosit sau că i s-au administrat
substanțe ori metode interzise;
31. lipsa neglijenței semnificative — demonstrarea de către
sportiv a faptului că neglijența de care a dat dovadă nu a fost
semnificativă în ceea ce privește încălcarea legislației antidoping;
32. participant — orice sportiv sau membru al personalului
asistent al sportivului;
33. persoană — o persoană fizică sau juridică;
34. deținere — posesia sau controlul exclusiv asupra
substanței sau metodei interzise;
35. lot de testare înregistrat — eșantionul de sportivi de înalt
nivel stabilit separat de către fiecare federație internațională și
organizație națională anti-doping, care este supus testării doping
în cadrul și în afara competiției, ca parte a planului de distribuție
a testărilor aparținând organizației sau federației internaționale
respective;
36. sport de echipă — un sport în care înlocuirea jucătorilor
este permisă pe durata desfășurării unei competiții;
37. sport individual — orice sport care nu este sport de
echipă;
38. rezultat atipic — un raport de la laborator sau o altă
entitate recunoscută de către Agenția Mondială Anti-Doping,
care necesită investigații ulterioare potrivit prevederilor
Standardului internațional pentru laboratoare înainte de a se
stabili existența unui rezultat pozitiv;
39. audiere provizorie — o scurtă audiere ce are loc înaintea
audierii prevăzute la art. 33, la care sportivului i se aduc la
cunoștință rezultatul constatat, reglementările anti-doping
încălcate și drepturile de care beneficiază în vederea aplicării
suspendării provizorii;
40. suspendare provizorie — oprirea temporară a sportivului
sau a unei persoane din cadrul personalului asistent al
sportivului suspectat de una dintre încălcările prevăzute la art. 2
alin. (2) de la participarea în cadrul oricărei competiții până la
luarea deciziei finale conform art. 33 alin. (4);
41. sistem de management și administrare anti-doping
(ADAMS) — o bază de date pe internet, instrument pentru
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gestionarea introducerii, păstrării și raportării informațiilor,
proiectată pentru a sprijini partenerii și Agenția Mondială AntiDoping în activitățile lor anti-doping, în conformitate cu legislația
privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal;
42. manifestare sportivă națională — manifestare sportivă ce
implică participarea sportivilor de nivel național și internațional,
care nu este o manifestare sportivă internațională;
43. ajutor substanțial — sprijin efectiv acordat de către un
sportiv sau o persoană din cadrul personalului asistent al
sportivilor, prin furnizarea de informații și probe concludente,
inclusiv prin depunerea de mărturii, pentru descoperirea sau
stabilirea de încălcări ale reglementărilor anti-doping de către
alți sportivi sau persoane din cadrul personalului asistent al
sportivilor.

TITLUL II
Organizarea activității anti-doping la nivel
național
CAPITOLUL I
Agenția Națională Anti-Doping
Art. 4. — În vederea combaterii fenomenului de dopaj în
sport funcționează Agenția Națională Anti-Doping, denumită în
continuare Agenția, instituție publică cu personalitate juridică,
cu autonomie decizională în activitatea anti-doping, în
subordinea Guvernului, coordonată de primul-ministru, finanțată
din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat,
prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu sediul în
municipiul București, bd. Basarabia nr. 37—39, sectorul 2.
Art. 5. — Agenția are următoarele obiective:
a) prevenirea și combaterea la nivel național a fenomenului
de dopaj prin adoptarea și implementarea politicilor și
reglementărilor anti-doping, în conformitate cu prevederile
prezentei legi;
b) încurajarea practicării unui sport curat, în vederea
protejării sănătății sportivilor și respectării principiilor fairplay-ului
în sport;
c) promovarea și susținerea cercetărilor anti-doping.
Art. 6. — În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 5,
Agenția îndeplinește următoarele atribuții:
a) elaborează strategia națională anti-doping, în conformitate
cu obiectivele și prevederile Codului și ale standardelor
internaționale;
b) inițiază proiecte de acte normative pentru armonizarea
legislației naționale anti-doping cu reglementările internaționale
în domeniu;
c) inițiază, susține financiar și/sau promovează, după caz,
programe educative și de prevenire a dopajului în sport;
d) asigură aplicarea de măsuri concrete pentru sancționarea
dopajului în sport;
e) inițiază, susține financiar și/sau încurajează programe de
promovare a fairplay-ului în sport;
f) încurajează structurile sportive, Ministerul Tineretului și
Sportului și Comitetul Olimpic și Sportiv Român în adoptarea
unor programe de testare coerente și uniforme;
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g) colaborează cu autoritățile și instituțiile publice, cu
organizațiile guvernamentale și neguvernamentale naționale și
internaționale cu atribuții în domeniu;
h) propune măsuri specifice și colaborează cu autoritățile și
instituțiile publice, în sensul intensificării luptei împotriva traficului
ilicit de substanțe și/sau metode interzise;
i) aprobă, publică și revizuiește Lista interzisă*), în
conformitate cu lista Agenției Mondiale Anti-Doping;
j) actualizează, în colaborare cu Ministerul Sănătății și cu
Agenția Națională a Medicamentului, și publică anual lista cu
specialitățile farmaceutice autorizate și comercializate în
România care au în componență substanțe și/sau metode
interzise;
k) întocmește planul național anual de testare, în competiție
și în afara competiției;
l) întocmește lotul de testare înregistrat și ține evidența
localizării sportivilor, potrivit prevederilor Standardului
internațional pentru testare al Agenției Mondiale Anti-Doping;
m) organizează și efectuează controale doping în competiție
și în afara competiției;
n) încurajează procesul de testare reciprocă între
organizațiile naționale anti-doping;
o) planifică și asigură desfășurarea audierilor sportivilor și ale
personalului asistent al acestora suspectați de încălcarea
reglementărilor anti-doping, într-un cadru corect și echitabil, în
conformitate cu legislația în vigoare și cu standardele
internaționale;
p) aprobă scutirile de uz terapeutic pentru sportivii de nivel
național, la solicitarea scrisă a acestora, în conformitate cu
procedura descrisă în Standardul internațional pentru scutiri de
uz terapeutic (SUT) al Agenției Mondiale Anti-Doping, și ține
evidența scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) pentru sportivii de
nivel internațional;
q) comunică Agenției Mondiale Anti-Doping cazurile de
încălcări ale reglementărilor anti-doping gestionate, precum și
solicitările de scutiri pentru uz terapeutic (SUT) pentru sportivii
de nivel național;
r) elaborează normele metodologice privind organizarea și
desfășurarea controlului doping;
s) organizează cursuri pentru formarea profesională și
perfecționarea ofițerilor de control doping;
t) prezintă anual un raport de activitate Guvernului și
Parlamentului;
u) organizează periodic cu structurile sportive acțiuni privind
informarea, prevenirea și combaterea fenomenului de dopaj în
sport;
v) inițiază, promovează și desfășoară activități de cercetare
științifică;
w) elaborează normele de utilizare a veniturilor Agenției
pentru categoriile de cheltuieli ce se efectuează pentru
realizarea acțiunilor de prevenire și combatere a dopajului în
sport, precum și a celor de prevenire și combatere a traficului
ilicit de substanțe cuprinse în Lista interzisă și le supune
Guvernului spre aprobare, prin hotărâre.
Art. 7. — Posturile publice de radio și de televiziune pun la
dispoziție, gratuit, Agenției un spațiu de emisie de minimum

30 de minute lunar, din care 50% la ore de maximă audiență,
pentru difuzarea de emisiuni cu caracter educativ și materiale
promoționale, în scopul prevenirii și combaterii dopajului în
sport.
Art. 8. — (1) Pe lângă Agenție funcționează Consiliul director,
ca organ consultativ.
(2) Conducerea Agenției este asigurată de un președinte,
numit pe o perioadă de 5 ani, prin decizie a primului-ministru,
din rândul specialiștilor în domeniu, pe baza îndeplinirii cerințelor
de competențe profesionale și manageriale, precum și a
criteriului de independență politică și de independență față de
structurile sportive.
Art. 9. — (1) Consiliul director al Agenției are în componență
9 membri, după cum urmează:
a) președinte;
b) 3 reprezentanți ai aparatului de lucru al Guvernului;
c) un reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului,
desemnat de ministru din rândul angajaților săi;
d) un reprezentant al Comitetului Olimpic și Sportiv Român;
e) un reprezentant din domeniul farmacologiei sau
toxicologiei ori medicinei, desemnat de Ministerul Sănătății;
f) un reprezentant al sportivilor de performanță, desemnat de
Comitetul Olimpic și Sportiv Român;
g) un reprezentant al federațiilor sportive naționale,
desemnat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.
(2) Competențele Consiliului director se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului.
(3) Activitatea Consiliului director este condusă de un
președinte care este și președintele Agenției.
(4) Mandatul membrilor Consiliului director este de 5 ani.
(5) Membrii Consiliului director sunt obligați să respecte
secretul profesional și vor semna declarații de confidențialitate
și conflict de interese.
(6) Consiliul director se întrunește în ședințe ordinare lunare
și în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie, la
solicitarea președintelui sau a cel puțin două treimi din numărul
membrilor săi.
(7) Convocarea Consiliului director se face cu cel puțin 5 zile
lucrătoare înainte de data ședinței și va cuprinde în mod
obligatoriu ordinea de zi și documentația necesară.
(8) Deciziile Consiliului director sunt adoptate cu votul a cel
puțin două treimi din numărul membrilor săi.
(9) Membrii Consiliului director, care participă la ședințe, cu
excepția președintelui, beneficiază de indemnizație de ședință
de 20% din indemnizația lunară a președintelui. Totalul sumelor
cuvenite unui membru al Consiliului director, ca urmare a
participării la ședințe, nu poate depăși într-o lună 20% din
indemnizația lunară a președintelui.
Art. 10. — (1) Mandatul membrilor Consiliului director
încetează înainte de termen în următoarele situații:
a) renunțarea la calitatea de membru;
b) transferarea în cadrul altei autorități sau instituții publice;
c) aplicarea unei sancțiuni disciplinare;
d) neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin;
e) pierderea calității pentru care au fost numiți;
f) deces.

*) A se vedea Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 64/2008 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2009, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 5 decembrie 2008.
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(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se desemnează un nou
reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea
mandatului celui în locul căruia a fost numit.
Art. 11. — (1) Președintele Agenției are rang de secretar de
stat și este ajutat în activitatea sa de un vicepreședinte, cu rang
de subsecretar de stat, numit pe o perioadă de 5 ani, în condițiile
legii, prin decizie a primului-ministru, pe baza îndeplinirii
cerințelor de competențe profesionale și manageriale, precum și
a criteriului de independență politică și de independență față de
structurile sportive.
(2) În exercitarea atribuțiilor sale președintele Agenției emite
ordine și instrucțiuni.
(3) Ordinele și instrucțiunile cu caracter normativ emise de
președintele Agenției se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Art. 12. — (1) Pe lângă Agenție se constituie Comisia de
acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a
sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat
reglementările anti-doping și Comisia de apel.
(2) Componența și competențele comisiilor prevăzute la
alin. (1) se aprobă prin ordin al președintelui Agenției*).
(3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), care participă la
ședințe, beneficiază de indemnizație de ședință de 20% din
indemnizația lunară a președintelui. Totalul sumelor cuvenite
unui membru al comisiilor, ca urmare a participării la ședințe, nu
poate depăși într-o lună 20% din indemnizația lunară a
președintelui.
(4) Pentru activitatea prestată de comisiile prevăzute la
alin. (1) se percep taxe al căror cuantum se stabilește anual prin
decizie a Consiliului director, aprobată prin hotărâre a
Guvernului.
Art. 13. — Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale
Agenției se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de
la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al
Guvernului.
Art. 14. — (1) Salariații care au o vechime în muncă în cadrul
Agenției de cel puțin 2 ani primesc lunar un spor de stabilitate de
5%, calculat la salariul de bază.
(2) Pentru fiecare an de vechime în muncă, care depășește
pragul de 2 ani, la procentul prevăzut la alin. (1) se adaugă câte
3 procente.
(3) Sporul de stabilitate, acordat în condițiile alin. (1) și (2), nu
poate depăși 20% din salariul de bază.
(4) Sporul de stabilitate se acordă cu data de 1 a lunii
următoare celei în care s-a împlinit vechimea prevăzută la
alin. (1) și (2).
(5) Sporul de stabilitate nu se acordă persoanelor încadrate
în muncă după pensionare.
Art. 15. — (1) Personalul Agenției, datorită faptului că este
supus prin profilul activității desfășurate la o solicitare psihică
foarte ridicată și la riscul de îmbolnăvire ca urmare a manevrării
de probe biologice de urină și sânge, beneficiază de un spor în
cuantum de până la 25%, calculat la salariul de bază, în
condițiile legii.
(2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului
prevăzut la alin. (1) și condițiile de acordare se stabilesc, în
limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al
ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile
de personal prevăzute în bugetul aprobat.
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Art. 16. — Finanțarea sporurilor prevăzute la art. 14 și 15 se
efectuează din venituri proprii, cu încadrarea în cheltuielile de
personal prevăzute în bugetul aprobat.
Art. 17. — (1) Personalul Agenției beneficiază de spor de
confidențialitate în cuantum de 15%, aplicat la salariul de bază
brut lunar.
(2) Categoriile de personal și condițiile de acordare a sporului
prevăzut la alin. (1) se stabilesc, în limitele prevăzute de lege,
prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu
avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii,
Familiei și Protecției Sociale.
(3) Agenția constituie un fond de stimulente prin aplicarea
unui coeficient de 35% la sumele încasate pentru bugetul de
stat, reprezentând amenzi, ca urmare a controlului.
(4) Modul de constituire și de utilizare a fondului de
stimulente, precum și categoriile de personal care beneficiază
de fondurile prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin norme
metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului**).
CAPITOLUL II
Publicarea și revizuirea listei interzise
Art. 18. — (1) Lista interzisă, în conformitate cu cea a
Agenției Mondiale Anti-Doping, se aprobă prin ordin al
președintelui Agenției și se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(2) Agenția va revizui Lista interzisă ori de câte ori vor apărea
modificări în lista publicată de Agenția Mondială Anti-Doping.
CAPITOLUL III
Scutiri pentru uz terapeutic
Art. 19. — (1) Agenția asigură aplicarea procedurii de
acordare a scutirilor pentru uz terapeutic pentru sportivii de nivel
național, la solicitarea scrisă a acestora, în conformitate cu
procedura descrisă în Standardul internațional de acordare a
scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) al Agenției Mondiale AntiDoping.
(2) Agenția va raporta Agenției Mondiale Anti-Doping, prin
Sistemul de management și administrare anti-doping (ADAMS),
scutirile pentru uz terapeutic acordate sportivilor de nivel
național care sunt înscriși în lotul său de testare înregistrat.
(3) Sportivii de nivel internațional au obligația de a comunica
Agenției solicitările de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic,
depuse potrivit prevederilor Standardului internațional de
acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) al Agenției
Mondiale Anti-Doping.
CAPITOLUL IV
Asistența medicală a sportivilor
Art. 20. — Medicii și asistenții medicali trebuie să acorde o
atenție deosebită tratamentului medical aplicat sportivilor și să
respecte următoarele reguli:
a) să nu recomande, să nu prescrie și să nu administreze
medicamente ce au în compoziție substanțe interzise, atunci
când acestea pot fi înlocuite cu altele care nu conțin astfel de
substanțe;
b) să nu recomande, să nu prescrie sau să nu colaboreze la
utilizarea unor metode interzise care sunt incluse pe lista
interzisă;

*) A se vedea ordinele președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 46/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei
de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping și nr. 47/2009 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Comisiei de apel, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 21 mai 2009.
**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.578/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea și utilizarea fondului de stimulente de
către Agenția Națională Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 27 decembrie 2007.
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c) să prevină folosirea de către sportivi a substanțelor și/sau
a metodelor interzise;
d) să informeze sportivii și federațiile sportive naționale
responsabile asupra medicației administrate, a compoziției și
efectelor asupra organismului;
e) să informeze federația sportivă națională responsabilă,
precum și Agenția în cazul în care suspectează un sportiv că ar
folosi substanțe și/sau metode interzise, pentru ca acesta să fie
supus unor testări-țintă.
Art. 21. — Sportivul de nivel național sau internațional are
obligația să își precizeze calitatea la orice consultație medicală,
de orice natură.
CAPITOLUL V
Controlul doping
Art. 22. — Controlul doping, în competiție și în afara
competiției, se efectuează conform Planului național anual de
testare, cu respectarea prevederilor Standardului internațional
pentru testare.
Art. 23. — (1) Controlul doping se efectuează de către
Agenție, din proprie inițiativă, sau poate fi solicitat acesteia de
către:
a) Ministerul Tineretului și Sportului;
b) Comitetul Olimpic și Sportiv Român;
c) federațiile sportive naționale, cluburi sau ligi profesioniste;
d) alți organizatori de manifestări sportive, care nu sunt
cuprinși într-un cadru federal.
(2) Procedura de desfășurare a controlului doping este
reglementată în normele metodologice privind organizarea și
desfășurarea controlului doping, care se elaborează de Agenție,
în conformitate cu prevederile Codului și Standardului
internațional pentru testare, emise de Agenția Mondială AntiDoping.
(3) În cazul sesizărilor de urgență, președintele Agenției
poate să dispună efectuarea unui control doping.
(4) Agenția poate efectua testări doping la solicitarea
organizațiilor anti-doping ale altor state, organizațiilor
internaționale anti-doping, precum și la solicitarea structurilor
sportive internaționale.
Art. 24. — (1) Sportivul participant la o competiție sportivă
este obligat să se supună controlului doping, în conformitate cu
prevederile prezentei legi.
(2) Recordul național se poate omologa numai în urma
testării doping a sportivului în cauză, imediat după înregistrarea
acestuia.
(3) Testările-țintă și cele în afara competiției pot fi efectuate
oricând, fără aviz prealabil, la cea mai apropiată stație de control
doping, la locurile de cazare a sportivului în perioada de
pregătire, în toate locurile și incintele în care se desfășoară
activități fizice și sportive sau la domiciliul sportivului, iar acesta
are obligația să se supună acestor testări.
Art. 25. — (1) Testarea doping în competiție se efectuează în
spații adecvate numite stație de control doping, organizate
conform normelor metodologice privind organizarea și
desfășurarea controlului doping.
(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei
legi, administratorii de baze sportive au obligația să amenajeze
stații de control doping în conformitate cu prevederile alin. (1).
Art. 26. — Testările doping pot fi efectuate de către ofițerii de
control doping care au absolvit cursurile de formare profesională
și perfecționare organizate de Agenție și au obținut în acest sens
un certificat, precum și de către personalul din cadrul Agenției
împuternicit în acest sens de către președintele acesteia.
Art. 27. — Răspunderea privind recoltarea și transportarea
probelor la laborator aparține Agenției.

CAPITOLUL VI
Gestionarea rezultatelor
Art. 28. — (1) Analiza probelor biologice se efectuează de
către Direcția cercetare și laborator control doping, potrivit
prevederilor Standardului internațional pentru laboratoare al
Agenției Mondiale Anti-Doping, sau de un alt laborator acreditat
de Agenția Mondială Anti-Doping.
(2) Rezultatul analizei de laborator este emis sub forma unui
buletin de analiză ce se comunică președintelui Agenției.
(3) În cazul unui rezultat pozitiv, Agenția verifică dacă a
survenit una dintre următoarele situații:
a) a fost acordată sau urmează să fie acordată o scutire
pentru uz terapeutic;
b) există o suspiciune cu privire la încălcarea prevederilor
Standardului internațional pentru testare sau a Standardului
internațional pentru laboratoare, care să infirme validitatea
rezultatului pozitiv constatat.
(4) Dacă verificarea nu evidențiază una dintre situațiile
prevăzute la alin. (3), Agenția informează sportivul în cauză și
federația sportivă națională responsabilă, Ministerul Tineretului
și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federația
internațională responsabilă și Agenția Mondială Anti-Doping
asupra:
a) rezultatului constatat;
b) reglementării anti-doping încălcate;
c) dreptului sportivului de a cere contraexpertiza, datei și
locului efectuării acesteia;
d) drepturilor sportivului.
(5) În cazul unui rezultat atipic, Agenția verifică dacă a
survenit una dintre următoarele situații:
a) a fost acordată o scutire pentru uz terapeutic;
b) există o suspiciune cu privire la încălcarea prevederilor
Standardului internațional pentru testare sau a Standardului
internațional pentru laboratoare, care să infirme validitatea
rezultatului atipic constatat.
(6) Dacă verificarea nu evidențiază una dintre situațiile
prevăzute la alin. (5), Agenția efectuează investigațiile ulterioare
necesare, potrivit prevederilor Standardului internațional pentru
laboratoare, pentru a stabili dacă rezultatul atipic va fi înaintat
sau nu drept un rezultat pozitiv.
(7) După încheierea investigațiilor prevăzute la alin. (6),
Agenția informează sportivul în cauză și federația sportivă
națională responsabilă, Ministerul Tineretului și Sportului,
Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federația internațională
responsabilă și Agenția Mondială Anti-Doping dacă rezultatul
atipic va fi înaintat drept un rezultat pozitiv, cu respectarea alin. (4).
(8) Agenția nu are obligația de a informa despre un rezultat
atipic până la încheierea investigațiilor prevăzute la alin. (6) și
luarea deciziei de a înainta rezultatul atipic drept un rezultat
pozitiv, cu excepția următoarelor situații:
a) dacă Agenția stabilește că efectuarea contraexpertizei
este necesară înainte de încheierea investigațiilor prevăzute la
alin. (6), situație în care decide efectuarea acesteia după
informarea sportivului cu privire la rezultatul atipic constatat, cu
respectarea prevederilor art. 30 lit. b) și c);
b) dacă Agenția primește o solicitare în acest sens fie din
partea unui organizator al unui eveniment sportiv major, cu puțin
timp înaintea unei manifestări sportive internaționale, fie din
partea unei organizații sportive care are responsabilitatea de a
respecta un termen-limită pentru selecționarea membrilor unei
echipe pentru o manifestare sportivă internațională, numai după
informarea sportivului cu privire la rezultatul atipic constatat.
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Art. 29. — În cazul încălcărilor reglementărilor anti-doping
prevăzute la art. 2 alin. (2), care nu presupun analiza de probe
biologice, Agenția verifică circumstanțele în care a fost săvârșită
posibila încălcare a reglementărilor anti-doping și informează
sportivul sau persoana în cauză, federația sportivă națională
responsabilă, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul
Olimpic și Sportiv Român, federația internațională responsabilă
și Agenția Mondială Anti-Doping asupra:
a) reglementării anti-doping încălcate;
b) drepturilor sportivului sau persoanei învinuite pe parcursul
desfășurării procedurii de audiere.
Art. 30. — Sportivul are următoarele drepturi:
a) de a cere contraexpertiză sau, în cazul în care renunță,
să dea o declarație scrisă în acest sens;
b) de a fi prezent personal sau prin reprezentant la
contraexpertiză, dacă aceasta este solicitată;
c) de a solicita copii ale documentației de laborator pentru
proba sa, care include informațiile prevăzute de Standardul
internațional pentru laboratoare al Agenției Mondiale
Anti-Doping.
Art. 31. — (1) Agenția poate dispune suspendarea provizorie
a unui sportiv pe baza unui rezultat pozitiv pentru o substanță
specifică sau pe baza unei alte posibile încălcări a
reglementărilor anti-doping, în legătură cu o manifestare
sportivă, după verificarea și informarea prevăzute la art. 28
alin. (3) și (4), respectiv la art. 29.
(2) Suspendarea provizorie a unui sportiv pe baza unui
rezultat pozitiv pentru o substanță interzisă, cu excepția
substanțelor specifice, în legătură cu o manifestare sportivă,
este obligatorie, după verificarea și informarea prevăzute la
art. 28 alin. (3) și (4).
(3) Suspendarea provizorie, conform alin. (1) și (2), nu poate
fi dispusă fără a i se acorda sportivului în cauză dreptul la o
audiere provizorie înainte de impunerea suspendării provizorii
sau imediat după impunerea acesteia ori dreptul la o audiere în
regim de urgență, potrivit art. 33 alin. (4), imediat după
impunerea suspendării provizorii.
Art. 32. — Dacă sportivul sau persoana din cadrul
personalului asistent, care este suspectat/suspectată de una
dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2), se retrage din
activitatea sportivă înainte de începerea sau în timpul
procedurilor prevăzute în prezentul capitol, Agenția poate decide
continuarea acestora.
CAPITOLUL VII
Dreptul la o audiere echitabilă
Art. 33. — (1) Comisia de audiere a sportivilor și a
personalului asistent al sportivilor care au încălcat
reglementările anti-doping organizează o procedură de audiere
pentru sportivul sau personalul asistent al acestuia, învinuit de
una dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2).
(2) Procedura de audiere se desfășoară cu respectarea
următoarelor principii:
a) organizarea audierii într-un interval de timp rezonabil, cu
respectarea alin. (3);
b) o comisie de audiere echitabilă și imparțială;
c) dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala persoanei;
d) dreptul de a fi informat corect și la timp despre învinuirea
adusă de încălcare a reglementărilor anti-doping;
e) dreptul de a se apăra în fața învinuirii aduse de încălcare
a reglementărilor anti-doping și față de consecințele decurgând
din aceasta;
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f) dreptul fiecărei părți de a prezenta probe, de a chema și
interoga martori, acceptarea mărturiei sub forma declarației
scrise fiind la latitudinea Comisiei de audiere a sportivilor și a
personalului asistent al sportivilor care au încălcat
reglementările anti-doping;
g) dreptul persoanei la un interpret pe durata audierii,
desemnat de Comisia de audiere a sportivilor și a personalului
asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping,
care dispune și asupra responsabilității costurilor acestuia;
h) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată și
comunicată într-un timp rezonabil.
(3) Audierea se va desfășura cu celeritate, fără a depăși
3 luni de la încheierea procesului de gestionare a rezultatelor
prevăzut la cap. VI, cu excepția cazurilor în care sunt aplicabile
dispozițiile art. 46.
(4) Președintele Agenției poate decide organizarea unei
proceduri de audiere în regim de urgență, atunci când
împrejurările o cer.
CAPITOLUL VIII
Confidențialitate
Art. 34. — (1) Identitatea sportivilor sau a personalului
asistent al acestora, care sunt suspectați de una dintre
încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2), va fi făcută publică de
către președintele Agenției sau, în lipsa acestuia, de către
înlocuitorul său, în termen de cel mult 20 de zile de la
soluționarea definitivă a cazului.
(2) Identitatea sportivilor sau a personalului asistent al
acestora, care după soluționarea definitivă a cazului nu au fost
găsiți vinovați de una sau mai multe încălcări ale reglementărilor
anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2), va putea fi făcută publică
numai cu acordul scris al acestora.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), președintele
Agenției sau, în lipsa acestuia, înlocuitorul său poate face
comentarii publice despre un caz aflat în curs de soluționare,
dacă acestea sunt necesare ca răspuns la comentarii publice
ale sportivilor sau personalului asistent în cauză.
(4) Până la informarea publică prevăzută la alin. (1)—(3),
instituțiile prevăzute la art. 28 alin. (4) și la art. 29, precum și
cluburile și ligile profesioniste au obligația de a păstra
confidențialitatea informațiilor ce le sunt comunicate.
(5) Informațiile făcute publice potrivit alin. (1)—(3) sunt
prezentate și păstrate cel puțin un an și pe paginile de internet
proprii ale Agenției și federațiilor sportive naționale responsabile,
acolo unde acestea există.
CAPITOLUL IX
Sancțiuni
Art. 35. — (1) Orice încălcare prevăzută la art. 2 alin. (2)
săvârșită de către sportiv în timpul sau în legătură cu o
manifestare sportivă și/sau unei competiții sportive, dovedită
conform procedurii prevăzute de prezenta lege, atrage de drept
descalificarea, invalidarea rezultatelor individuale obținute în
acea competiție și retragerea medaliei, a punctelor sau a
premiilor.
(2) Sportivii străini sunt sancționați conform prezentei legi
numai în cazul în care participă la o competiție sportivă și/sau
manifestare sportivă organizată pe teritoriul României.
Art. 36. — Faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), b) și f)
se sancționează cu suspendarea din activitatea sportivă pe o
perioadă de 2 ani la prima încălcare, cu excepția cazurilor în
care sunt aplicabile prevederile art. 37, ale art. 46 și ale art. 47.
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Art. 37. — Dacă faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), b)
și f) implică o substanță specifică, iar sportivul sau persoana din
cadrul personalului asistent demonstrează cum a pătruns în
organismul său ori modul în care a intrat în posesia sa acea
substanță specifică, precum și că utilizarea substanței specifice
nu a avut drept scop mărirea performanței sportive sau
mascarea utilizării unei alte substanțe interzise, perioada de
suspendare prevăzută la art. 36 va fi înlocuită, la prima
încălcare, cel puțin cu o mustrare, fără acordarea unei perioade
de suspendare sau cu acordarea a cel mult 2 ani de
suspendare.
Art. 38. — (1) Faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c) și e)
se sancționează conform art. 36, la prima încălcare, cu excepția
cazurilor în care sunt aplicabile prevederile art. 46 și ale art. 47.
(2) Pentru încălcarea dispozițiilor art. 2 alin. (2) lit. g) și h),
perioada de suspendare va fi de minimum 4 ani, mergând până
la suspendarea pe viață, la prima încălcare, cu excepția
cazurilor în care sunt aplicabile prevederile art. 46.
(3) Pentru încălcarea dispozițiilor art. 2 alin. (2) lit. d),
perioada de suspendare va fi de minimum un an și maximum
2 ani la prima încălcare, în funcție de gradul de vinovăție a
sportivului, conform normelor metodologice de organizare și
desfășurare a controlului doping.
Art. 39. — Pentru a doua încălcare a dispozițiilor art. 2 alin. (2),
perioadele de suspendare se vor încadra în limitele prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
Art. 40. — A treia încălcare a reglementărilor anti-doping se
sancționează întotdeauna cu suspendarea pe viață, cu excepția
faptei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) și a cazurilor în care sunt
aplicabile prevederile art. 37, situații în care perioada de
suspendare va fi de minimum 8 ani, mergând până la
suspendarea pe viață.
Art. 41. — Orice faptă prevăzută la art. 2 alin. (2), săvârșită
de către o persoană din cadrul personalului asistent al
sportivului cu implicarea unui sportiv minor, atunci când aceasta
nu implică o substanță specifică, se sancționează direct cu
suspendarea pe viață din activitatea sportivă.
Art. 42. — (1) Perioada de suspendare începe de la data
emiterii deciziei de suspendare.
(2) Perioadele de suspendare provizorie se deduc din
perioada totală de suspendare.
(3) În cazul întârzierii pronunțării deciziei de suspendare din
motive neimputabile sportivului, perioada de suspendare poate
începe de la data prelevării probelor biologice.
(4) În cazul sancționării unui sportiv pentru încălcarea
dispozițiilor art. 2 alin. (2) lit. a), costurile analizelor de laborator
vor fi suportate de către structura sportivă în numele căreia
sportivul a participat la activitatea sportivă la care acesta a fost
testat doping.
(5) Pe perioada suspendării, sportivii sau membrii
personalului asistent suspendați nu pot participa în nicio calitate
în cadrul unei competiții ori manifestări sportive.
(6) Dacă sportivul sau persoana din cadrul personalului
asistent care a fost suspendat/suspendată încalcă dispozițiile
alin. (5), atunci perioada de suspendare care a fost impusă inițial
va începe să curgă din nou de la data participării în cadrul
competiției sau manifestării sportive.
(7) Perioada de suspendare reînnoită conform alin. (6) poate
fi redusă, însă aceasta nu va fi mai mică decât jumătate din
perioada de suspendare impusă inițial, dacă sportivul sau
persoana în cauză demonstrează lipsa neglijenței semnificative.
(8) Pe perioada suspendării sportivii respectivi nu mai
beneficiază, pentru activitatea sportivă, de sume de la bugetul
de stat sau de la bugetele locale.

Art. 43. — (1) Pe perioada suspendării, sportivii au obligația
de a comunica Agenției informații privind localizarea.
(2) În vederea reintegrării în activitatea sportivă, pe perioada
suspendării, sportivii trebuie să se supună la 4 testări doping
fără aviz prealabil, din care o testare în momentul reînceperii
activității sportive.
(3) În situația 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 Agenției și efectuarea de testări doping fără aviz
prealabil, pe o perioadă de timp egală cu perioada de
suspendare rămasă de efectuat la data retragerii.
Art. 44. — Prescripția aplicării sancțiunii în cazul săvârșirii
uneia dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) este de 8 ani
de la data la care a avut loc încălcarea reglementărilor antidoping.
CAPITOLUL X
Consecințe pentru echipe
Art. 45. — (1) Atunci când mai mult de un membru al unei
echipe sportive a încălcat sau este susceptibil de săvârșirea
uneia dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) în legătură cu
o manifestare sportivă, echipa va fi supusă testelor-țintă stabilite
pentru acea manifestare sportivă.
(2) În situația în care mai mult de 2 membri ai unei echipe
sportive sunt găsiți vinovați de una dintre încălcările prevăzute
la art. 2 alin. (2) în perioada unei manifestări sportive, echipa va
fi supusă sancțiunii de descalificare sau unei alte sancțiuni
disciplinare stabilite de organizația care guvernează
manifestarea respectivă.
(3) În privința acelor discipline sportive care nu prevăd
existența unor echipe, dar premierea se acordă acestora,
descalificarea sau orice altă măsură disciplinară luată împotriva
echipei, când unul sau mai mulți membri ai acesteia au comis o
încălcare prevăzută la art. 2 alin. (2), se vor aplica reglementările
federației internaționale respective.
CAPITOLUL XI
Încetarea sau reducerea perioadei de suspendare
pe baza unor circumstanțe excepționale
Art. 46. — (1) Sportivul este responsabil de prezența în proba
biologică a oricărei substanțe interzise sau a metaboliților ori a
markerilor ei, nefiind necesar să se demonstreze intenția sau
culpa pentru a se stabili o încălcare a reglementărilor antidoping.
(2) În cazul în care sportivul dovedește lipsa vinovăției cu
privire la fapta prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. a), sancțiunea cu
suspendarea nu se aplică, iar fapta nu va fi considerată
încălcare a reglementărilor anti-doping.
(3) În cazul încălcărilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)—c)
și e)—h), perioada de suspendare poate fi redusă, însă aceasta
nu va fi mai mică decât jumătate din perioada de suspendare
care s-ar fi cuvenit pentru respectiva faptă, dacă sportivul sau
persoana în cauză demonstrează lipsa neglijenței semnificative.
(4) Pentru aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (2) și (3),
sportivul trebuie să demonstreze modalitatea în care substanța
interzisă a pătruns în corpul său.
(5) Aplicarea măsurii prevăzute la alin. (3) nu poate fi dispusă
în situațiile în care sunt aplicabile prevederile art. 37.
(6) Dacă sancțiunea aplicabilă este suspendarea pe viață,
atunci perioada de suspendare redusă aplicată potrivit alin. (3)
nu va fi mai mică de 8 ani.
(7) În cazul în care sportivul sau persoana în cauză acordă
Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al
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sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping și Comisiei
de apel un ajutor substanțial în vederea descoperirii sau stabilirii
de încălcări ale reglementărilor anti-doping săvârșite de către
alți sportivi sau personalul asistent, perioada de suspendare
poate fi redusă, iar aceasta nu va fi mai mare de trei pătrimi din
perioada de suspendare care s-ar fi cuvenit în mod normal
pentru fapta săvârșită. După expirarea termenului de contestație
sau luarea unei decizii potrivit art. 57, Agenția poate reduce
perioada de suspendare aplicată cu aprobarea Agenției
Mondiale Anti-Doping și a federației internaționale de
specialitate.
(8) Dacă sancțiunea aplicabilă este suspendarea pe viață,
atunci perioada de suspendare redusă aplicată potrivit alin. (7)
nu va fi mai mică de 8 ani.
(9) În cazul în care un sportiv sau o altă persoană recunoaște
din proprie inițiativă că a săvârșit o încălcare a reglementărilor
anti-doping înainte de a primi invitația pentru recoltarea de probe
care ar putea stabili încălcarea sau mai înainte de constatarea
uneia dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b)—h) și
primirea, potrivit art. 29, a informării despre încălcarea
recunoscută, această recunoaștere fiind singura dovadă a
încălcării la momentul recunoașterii, perioada de suspendare
poate fi redusă, însă aceasta nu va fi mai mică decât jumătate
din perioada de suspendare care s-ar fi cuvenit pentru
respectiva faptă recunoscută.
(10) În cazul în care pentru un sportiv sau o persoană din
personalul asistent al sportivilor sunt întrunite condițiile pentru
aplicarea a cel puțin două dintre prevederile alin. (3), (7) sau (9),
perioada de suspendare poate fi redusă, însă aceasta nu va fi
mai mică decât o pătrime din perioada de suspendare care s-ar
fi cuvenit în mod normal.
CAPITOLUL XII
Circumstanțe care pot conduce la majorarea perioadei
de suspendare
Art. 47. — (1) Perioadele de suspendare prevăzute la art. 36
și 38 pentru încălcarea dispozițiilor art. 2 alin. (2) lit. a)—f) se
majorează până la maximum 4 ani, dacă fapta este săvârșită în
una dintre următoarele situații:
a) sportivul sau o altă persoană a săvârșit încălcarea
reglementărilor anti-doping într-o acțiune de dopaj dirijat, fie
individual, fie împreună cu mai multe persoane;
b) sportivul sau o altă persoană a deținut ori a folosit mai
multe substanțe sau metode interzise ori a deținut sau a folosit
o substanță ori o metodă interzisă de mai multe ori;
c) sportivul sau o altă persoană obstrucționează detectarea
ori stabilirea unei încălcări a reglementărilor anti-doping.
(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în situația în care
sportivul sau o altă persoană poate demonstra Comisiei de
audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care
au încălcat reglementările anti-doping faptul că nu a încălcat cu
intenție reglementările anti-doping ori sportivul sau persoana în
cauză recunoaște încălcarea reglementărilor anti-doping imediat
după ce i-a fost adusă la cunoștință de către Agenție conform
art. 28 alin. (4) și art. 29.
CAPITOLUL XIII
Reglementări pentru cazurile de încălcări repetate
Art. 48. — (1) În cazul aplicării sancțiunilor prevăzute la
art. 36—38, o nouă încălcare prevăzută la art. 2 alin. (2) va fi
luată în considerare de Agenție în vederea aplicării de sancțiuni,
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numai dacă sportivul sau o altă persoană din rândul personalului
asistent al acestuia a săvârșit această nouă încălcare după ce
a fost înștiințat de prima.
(2) Dacă Agenția nu poate stabili acest lucru, atât prima, cât
și cea de-a doua încălcare vor fi considerate ca fiind una singură
și se va aplica sancțiunea cea mai gravă.
Art. 49. — (1) Dacă la același control doping un sportiv este
găsit vinovat de utilizarea sau prezența unei substanțe specifice
și a altor substanțe ori metode interzise, sportivul va fi considerat
vinovat de o singură încălcare a dispozițiilor art. 2 alin. (2), iar
sancțiunea aplicată este cea mai gravă.
(2) În situația în care un sportiv este găsit vinovat de
săvârșirea a două încălcări diferite prevăzute la art. 2 alin. (2),
una implicând o substanță specifică, iar alta implicând o
substanță sau metodă interzisă ori o altă încălcare, perioada de
suspendare impusă pentru cea de-a doua abatere va fi de
minimum 2 ani și de maximum 3 ani.
(3) În cazul în care un sportiv este găsit vinovat de săvârșirea
celei de-a treia încălcări, determinată de orice combinare între
abaterea folosirii de substanțe specifice și orice altă încălcare
sancționată conform art. 36 sau 38, se va aplica sancțiunea
suspendării pe viață.
CAPITOLUL XIV
Infracțiuni
Art. 50. — (1) Prescrierea sau administrarea de substanțe
interzise sportivilor de către medici constituie infracțiune și se
pedepsește cu închisoare de la un an la 4 ani sau cu amendă de
la 7.500 lei la 15.000 lei.
(2) În cazul săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) se
sesizează și Colegiul Medicilor din România.
Art. 51. — (1) Îndemnul prin orice mijloace la consumul de
substanțe interzise în vederea sporirii capacității de performanță,
dacă este urmat de executare, constituie infracțiune și se
pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de
la 7.500 lei la 15.000 lei.
(2) Dacă îndemnul nu este urmat de executare, pedeapsa
este închisoarea de la două luni la 2 ani sau amendă de la 1.500 lei
la 5.000 lei.
Art. 52. — (1) Constituie circumstanțe agravante următoarele
împrejurări și situații:
a) săvârșirea faptei de către o persoană care are, potrivit
prezentei legi, atribuții în prevenirea și combaterea dopajului;
b) oferirea, prescrierea, administrarea de substanțe sau
metode interzise unui sportiv minor;
c) săvârșirea faptei împreună cu un minor;
d) săvârșirea faptei de către o persoană care îndeplinește o
funcție ce implică exercițiul autorității publice, iar fapta a fost
săvârșită în exercitarea acestei funcții.
(2) Dacă infracțiunile prevăzute la art. 50 și 51 sunt săvârșite
în condițiile vreuneia dintre circumstanțele agravante prevăzute
la alin. (1), maximul special al pedepselor se majorează cu o
treime.
Art. 53. — Persoanelor condamnate pentru infracțiuni
prevăzute în prezentul capitol li se pot aplica una sau mai multe
pedepse complementare.
Art. 54. — Bunurile destinate, folosite sau rezultate din
infracțiunile prevăzute în prezentul capitol se confiscă.
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CAPITOLUL XV
Apeluri

Art. 55. — Pot fi contestate următoarele decizii:
a) deciziile Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului
asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping,
referitoare la încălcările dispozițiilor art. 2;
b) deciziile Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului
asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping,
luate în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (6);
c) decizia conform căreia Comisia de audiere a sportivilor și
a personalului asistent al sportivilor care au încălcat
reglementările anti-doping nu are competență pentru a judeca o
posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping;
d) decizia Agenției de a nu prezenta un rezultat pozitiv sau un
rezultat atipic ca o încălcare a reglementărilor anti-doping
conform art. 28 alin. (4) și (7);
e) decizia de a nu acționa în cazul unei încălcări a
reglementărilor anti-doping după o investigație conform art. 29;
f) decizia de suspendare provizorie dispusă conform art. 31;
g) deciziile Agenției privind acordarea sau neacordarea
scutirilor pentru uz terapeutic.
Art. 56. — Procedura soluționării contestațiilor prevăzute la
art. 55 se desfășoară cu respectarea următoarelor principii:
a) dreptul la o audiere echitabilă și imparțială;
b) realizarea unei audieri corecte, imparțiale și independente;
c) dreptul persoanei de a fi reprezentată pe cheltuiala sa;
d) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată,
redactată și comunicată în timp rezonabil.
Art. 57. — (1) Deciziile prevăzute la art. 55 lit. a)—e) și g),
luate în legătură cu o competiție din cadrul unei manifestări
sportive naționale sau care implică sportivi de nivel național, pot
fi contestate la Comisia de apel, în termen de 21 de zile de la
data comunicării, de către următoarele persoane:
a) sportivii de nivel național sau altă persoană care este
subiect al deciziei contestate;
b) structura sportivă căreia îi aparține sportivul sau cealaltă
parte în legătură cu care s-a luat decizia contestată;
c) federația internațională responsabilă, Comitetul Olimpic
Internațional, Comitetul Paralimpic Internațional;
d) organizația anti-doping a țării de domiciliu a
persoanei/sportivului;
e) Agenție.
(2) Deciziile prevăzute la alin. (1) pot fi contestate și de
Agenția Mondială Anti-Doping în termen de 21 de zile de la
ultima zi în care orice parte ar fi putut face apel sau în termen de
21 de zile de la primirea de către aceasta a dosarului complet
referitor la cazul soluționat.
Art. 58. — 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. 59. — Deciziile prevăzute la art. 55 lit. a)—e) și g), luate
în legătură cu o competiție din cadrul unei manifestări sportive
internaționale sau care implică sportivi de nivel internațional, 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 internațional sau altă persoană care este
subiect al deciziei contestate;
b) structura sportivă căreia îi aparține sportivul sau cealaltă
parte în legătură cu care s-a luat decizia contestată;
c) federația internațională responsabilă;
d) organizația anti-doping a țării de domiciliu a
persoanei/sportivului;

e) Agenție;
f) Agenția Mondială Anti-Doping.
Art. 60. — Deciziile prevăzute la art. 55 lit. f) pot fi contestate
numai de către sportivii sau persoanele împotriva cărora a fost
impusă sancțiunea de suspendare provizorie, conform art. 57,
respectiv art. 59, după caz.
Art. 61. — Deciziile contestate își păstrează efectele pe
durata desfășurării procedurilor prevăzute la art. 57 și 59, cu
excepția situației în care Comisia de apel, respectiv Curtea de
arbitraj sportiv decide suspendarea acestora.
CAPITOLUL XVI
Obligațiile structurilor sportive naționale
și ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român
Art. 62. — (1) Federațiile sportive naționale au obligația de
a-și modifica și completa statutele și regulamentele în
concordanță cu dispozițiile prezentei legi, ale Codului Mondial
Anti-Doping, cu reglementările federațiilor sportive internaționale
și cu normele metodologice privind organizarea și desfășurarea
controlului doping.
(2) Federațiile sportive naționale au obligația de a constitui o
comisie anti-doping proprie, responsabilă cu prevenirea și
combaterea dopajului, care va colabora cu Agenția și va
transmite acesteia datele solicitate.
Art. 63. — (1) Federațiile sportive naționale sunt obligate să
comunice Agenției, în termenul stabilit de aceasta, informații
detaliate privind calendarul sportiv intern și internațional, precum
și planurile de pregătire a echipelor și sportivilor lor, cu
precizarea exactă a locurilor și orelor de desfășurare, precum
și lista cu sportivii de nivel național/internațional desemnați de
Agenție și adresele acestora.
(2) Federațiile sportive naționale au obligația de a comunica
Agenției, cu cel puțin 5 zile înainte, orice modificare intervenită
în calendarul sportiv sau în planul de pregătire.
Art. 64. — Cluburile sportive, ligile profesioniste și Comitetul
Olimpic și Sportiv Român sunt obligate să respecte prevederile
art. 62 și 63.
Art. 65. — (1) În aplicarea sancțiunilor sportivilor sau
personalului asistent al sportivilor, federațiile sportive naționale
trebuie să respecte prevederile prezentei legi, precum și ale
reglementărilor internaționale în domeniu.
(2) Neîndeplinirea de către federațiile sportive naționale a
obligațiilor prevăzute la alin. (1) constituie contravenție și se
sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei, retragerea
oricărui sprijin financiar de la bugetul de stat, suspendarea
temporară a certificatului de identitate sportivă sau radierea din
registrul sportiv.
Art. 66. — (1) Introducerea sportivilor aflați în perioada de
suspendare în competiții sau manifestări sportive de către
federații sportive naționale, cluburi ori ligi profesioniste constituie
contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 lei la
30.000 lei, precum și retragerea oricărui sprijin financiar de la
bugetul de stat, suspendarea temporară a certificatului de
identitate sportivă sau radierea din registrul sportiv.
(2) Desemnarea pentru a fi supusă testării doping a unei
persoane care nu are calitatea de sportiv constituie contravenție
și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei.
Art. 67. — (1) Cluburile sportive și ligile profesioniste în
cadrul cărora au fost sancționate persoane pentru dopaj se
sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (2) constituie
contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la
15.000 lei.
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(3) Nerespectarea de către sportivii sau membrii personalului
asistent suspendați a prevederilor art. 42 alin. (5) constituie
contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la
10.000 lei.
(4) Nerespectarea prevederilor art. 63 constituie contravenție
și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.
(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac
de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenției.
Art. 68. — (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în
termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori,
după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul
amenzii prevăzute la art. 65—67, agentul constatator făcând
mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
(2) Contravențiilor prevăzute la art. 65—67 le sunt aplicabile
dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 69. — În cazul în care substanțele descoperite pe
parcursul controlului doping intră și sub incidența Legii
nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și
consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările
ulterioare, sau a Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, Agenția are
obligația de a înștiința Agenția Națională Antidrog și organele de
urmărire penală.

TITLUL III
Dispoziții tranzitorii și finale
Art. 70. — Pentru informarea și educarea personalului
implicat în activitățile anti-doping, toate instituțiile de învățământ
superior de educație fizică și sport din țară și Centrul Național de
Formare și Perfecționare a Antrenorilor introduc în programele
de învățământ cursuri de prezentare a reglementărilor naționale

și internaționale anti-doping, precum și Strategia națională antidoping.
Art. 71. — Conducerea Agenției și personalul implicat în
controlul doping vor avea acces la toate manifestările sportive
pe bază de legitimație, ale cărei model și conținut*) se stabilesc
prin normele metodologice de organizare și desfășurare a
controlului doping.
Art. 72. — Se autorizează Secretariatul General al
Guvernului**) să introducă modificările ce decurg din aplicarea
prevederilor prezentei legi în anexele la bugetul aprobat acestei
instituții, respectiv în anexele privind cheltuielile cu salariile și
numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază,
cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, precum și în bugetele
instituțiilor care fac obiectul prevederilor acestei legi.
Art. 73. — În cuprinsul actelor normative în vigoare care
cuprind referiri la Agenția Națională Antidoping, următoarele
denumiri se înlocuiesc astfel:
a) Agenția Națională Antidoping cu Agenția Națională AntiDoping;
b) Agenția Mondială Antidoping cu Agenția Mondială AntiDoping;
c) Codul Mondial Antidoping cu Codul Mondial Anti-Doping.
Art. 74. — În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului***), se vor aproba
structura organizatorică și regulamentul de organizare și
funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping.
Art. 75. — În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare
a regulamentului prevăzut la art. 74, Agenția va elabora normele
metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului
doping, care se supun spre aprobare Guvernului.
Art. 76. — La data intrării în vigoare a prezentei legi se
abrogă Legea nr. 552/2004 privind prevenirea și combaterea
dopajului în sport, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1.215 din 17 decembrie 2004.

*) A se vedea Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 54/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului legitimației de control utilizate
de persoanele cu atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 8 mai 2007.
**) A se vedea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru
reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, cu modificările ulterioare.
***) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Agenției Naționale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.
ANEXĂ

LIMITELE

perioadelor de suspendare în cazul săvârșirii unei a doua încălcări a prevederilor art. 2 alin. (2)
A doua încălcare
SR

TNNI

LNS

SS

SA

TA

Prima încălcare

SR

1—4

2—4

2—4

4—6

8—10

TNNI

1—4

4—8

4—8

6—8

10 — pe viață pe viață

LNS

1—4

4—8

4—8

6—8

10 — pe viață pe viață

SS

2—4

6—8

6—8

8 — pe viață

pe viață

pe viață

SA

4—5

10 — pe viață 10 — pe viață pe viață

pe viață

pe viață

TA

8 — pe viață

pe viață

pe viață

pe viață

pe viață

pe viață

10 — pe viață

SR — sancțiune redusă — încălcarea reglementărilor anti-doping a fost sau urmează să fie
sancționată cu o sancțiune redusă, în conformitate cu prevederile art. 37;
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TNNI — test neefectuat sau netransmiterea informațiilor privind localizarea sportivului — încălcarea
dispozițiilor art. 2 alin. (2) lit. d);
LNS — sancțiune redusă pentru lipsa neglijenței semnificative — încălcarea reglementărilor antidoping a fost sau urmează să fie sancționată cu o sancțiune redusă în conformitate cu prevederile art. 46
alin. (3);
SS — sancțiune standard — încălcarea reglementărilor anti-doping a fost sau urmează să fie
sancționată în conformitate cu prevederile art. 36 sau art. 38 alin. (1);
SA — sancțiune majorată — încălcarea reglementărilor anti-doping a fost sau urmează să fie
sancționată cu o sancțiune majorată în conformitate cu prevederile art. 47;
TA — traficare sau tentativă de traficare și administrare sau tentativă de administrare — încălcarea
dispozițiilor art. 2 alin. (2) lit. g) și h).
N O T Ă:

Reproducem mai jos prevederile art. II—V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2008
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport,
care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 227/2006 și care se aplică, în continuare, ca
dispoziții proprii ale actului modificator:
„Art. II. — Agenția Națională Anti-Doping recunoaște, în condiții de reciprocitate, deciziile de
suspendare a sportivilor români, luate în conformitate cu dispozițiile Codului Mondial Anti-Doping, de către
organizațiile anti-doping ale statelor părți la Convenția împotriva dopajului, adoptată în cadrul Consiliului
Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998.
Art. III. — Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.
Art. IV. — (1) Cazurile de încălcări ale reglementărilor anti-doping aflate în curs de soluționare la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență vor continua să fie soluționate potrivit dispozițiilor Legii
nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, aflate în vigoare la data începerii
procedurii de soluționare.
(2) Rezultatele pozitive înregistrate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență
se soluționează potrivit prevederilor în vigoare la data efectuării testării doping.
Art. V. — În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se
vor actualiza Normele metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.592/2006, precum și Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea
structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale AntiDoping, cu modificările ulterioare.”
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