
 

 

COMISIA ANTIDOPING 

 

 
Regulament de Funcționare al Comisiei Antidoping 

 

1. Comisia Antidoping este alcătuită dintr-un număr de opt membri cu drept de vot și un 

secretar fără drept de vot. 

2. Comisia Antidoping este formată din specialiști atât din cadrul FRF cât și din afara 

instituției după cum urmează: 

- Specialist antidoping din cadrul ANAD 

- Șeful Departamentului Juridic din cadrul FRF 

- Doi specialiști din cadrul Departamentului Juridic al FRF 

- Patru medici de la loturile naționale 

3. La schimbarea titularilor acestor funcții, automat cel care preia funcția respectivă 

devine membru al Comisiei Antidoping. 

4. Comisia Antidoping este condusă de către un Președinte și doi Vicepreședinți. 

Vicepreședinții vor fi un membru al Departamentului Juridic din cadrul FRF și un 

medic de la loturile naționale nominalizat de către Șeful Departamentului Medical. 

Mandatele Președintelui și al Vicepreședinților au aceeași durată cu cel al Președintelui 

FRF. În cazul înlocuirii acestora din funcțiile deținute în cadrul FRF, automat își pierd 

locul în Comisia Antidoping. 

5. Președintele și Vicepreședinții Comisiei Antidoping vor fi aprobați de către 

Președintele FRF. Membri sunt propuși de către Șefii Departamentelor Juridic și 

Medical. 

6. Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei se aprobă de către Comitetul 

Executiv al FRF. 

7. Întâlnirile Comisiei Antidoping vor avea loc trimestrial. 

8. Ședințele Comisiei Antidoping pot avea loc și în afara termenului de la punctul 

anterior, ori de câte ori este necesar. În caz de necesitate se va întruni Comitetul de 

Urgență al Comisiei Antidoping, alcătuit din președintele comisiei și cei doi 

vicepreședinți. În cazul neprezentării unuia din cei trei (președinte/ vicepreședinți), 

locul acestuia se va ocupa prin delegare de către președintele comisiei. 

9. Ședințele sunt convocate și conduse de către Președintele Comisiei Antidoping. 

10. Ordinea de zi este stabilită de președintele comisiei la propunerea membrilor acesteia. 

11. Cvorumul este de minimum 4 membri. Deciziile se iau prin vot cu majoritate simplă. 

În cazul unui vot egal, votul Președintelui este decisiv. 

12. La ședințele Comisiei Antidoping pot fi invitate, fără a avea drept de vot, persoane 

implicate în derularea problemelor dezbătute. Oricare membru al Comisiei Antidoping 

poate solicita prezența unor astfel de invitați, dar ea trebuie aprobată de Președintele 

Comisiei. 

13. În lipsa Președintelui, atribuțiile sale sunt preluate de către unul dintre Vicepreședinți 

prin delegare de către acesta. 

14. În cazul în care membri comisiei nu sunt prezenți la ședință, și ordinea de zi a fost 

prestabilită, ei pot delega alți membri din cadrul comisiei pentru a lua decizii, sau pot 

pot vota prin intermediul emailului. Votul prin email poate fi exprimat doar in privinta 



 

subiectelor aflate pe ordinea de zi ale caror documente aferente au fost comunicate 

membrilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care urmeaza a avea loc sedinta 

Comisiei. 

 

Atribuțiile Comisiei Antidoping 

 

Comisia Antidoping este un organism de specialitate care are ca scop prevenirea 

încălcării normelor antidoping (interne și internționale – WADA, ANAD, FIFA/UEFA). 

 

Comisia Antidoping are următoarele atribuții principale: 

a. îndrumă și sprijină activitatea Departamentului Medical (DM) din cadrul 

Federației Române de Fotbal. 

b. dezbate cazurile speciale legate de legislația antidoping apărute la loturile 

naționale, Centrele Regionale de Excelență (CRE) sau în alte competiții organizate de către 

FRF. 

c. avizează și supraveghează, suplimentarea și medicația sportivilor din loturile 

naționale și CZE (prin DM), conform normelor în vigoare. 

d. colaborează cu Comisia Medicală și Comisia de Disciplină atunci când este 

necesar sau când este solicitată de acestea. 

e. inițiază, organizează și monitorizează prin DM o serie de acțiuni sau proiecte cu 

caracter preventiv/educativ privind legislația și controlul antidoping, dar și privind efectele 

nocive ale dopajului la sporivii de performanță. 

f. formulează sesizări către Comisia de Disciplină a FRF, ANAD, precum și 

oricăror altor organisme competente cu privire la acte, fapte de natură de a aduce atingere 

legislației antidoping, precum și regulamentelor sportive aplicabile. 

g. formulează propuneri de modificare a regulamentelor sportive în materie de 

antidoping. 

 

 

 

 

 

 


