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Cuvânt înainte

Oricare ar fi pozițiile și opiniile care pot fi luate sau exprimate de către unii sau alții, trebuie 
observat faptul că problema dopajului și recurența acesteia subminează nu doar principiile 
afirmate în diverse rapoarte recente elaborate de către Uniunea Europeană și Consiliul Europei, 
ci și eficacitatea presupusă a luptei antidopaj. Prin urmare, prezentul raport își propune să se 
aplece în primul rând asupra competențelor de care dispune Uniunea Europeană pentru 
combaterea dopajului și apoi să studieze stadiul actual al cercetării biologice și modul în care 
este pusă în aplicare lupta antidopaj. 

1. Punerea în funcțiune progresivă a unei politici supranaționale de 
luptă împotriva dopajului la nivel european

Înainte de a analiza orice intervenție, pare esențial să ne întrebăm în mod neutru cu privire la 
justificările inițiale ale unei asemenea politici de luptă împotriva dopajului. Într-adevăr, în 
funcție de concepția pe care o vor avea actorii din lumea sportului despre activitățile lor, dopajul 
va putea să fie considerat o problemă sau nu. Dacă ne situăm într-o perspectivă a spectacolului 
sportiv, cum pare să se profileze aceasta în unele țări anglo-saxone sau în Statele Unite, regulile 
de echitate nu par fundamentale, iar dopajul nu va fi în final decât un mijloc de ameliorare a 
performanțelor și deci a naturii „spectaculare” a sportului. Dacă, în schimb, ne situăm în optica 
unei competiții sportive în care trebuie să conteze doar capacitățile fizice personale ale 
sportivului și antrenamentele sale în confruntarea de aptitudini, competențe, atunci dopajul vine 
în contradicție cu această idee de confruntare naturală. Însuși principiul luptei împotriva 
dopajului nu funcționează așadar de la sine dacă se refuză de la început ceea ce este „corect
politic” și se încearcă o interogație globală cu privire la problema dopajului. 

Lupta împotriva dopajului nu este o noutate, iar legislațiile naționale au prevăzut diferite 
abordări pentru a încerca să limiteze practica dopantă. În mod identic, la nivel internațional, nu 
absența textelor pare să pună probleme ci mai degrabă diluarea acestora, lipsa lor frecventă de 
coerență și, mai ales, caracterul neconstrângător al principiilor prevăzute care conduc cel mai 
adesea la emiterea de dorințe pioase. Fiecare stat membru are un mod de funcționare diferit cu 
privire la faptul dacă doar statul se ocupă de afacerile sportive sau, dimpotrivă, dacă acesta 
împarte sau își delegă competențele cu alte organisme. O armonizare nu pare la ordinea zilei și
nici măcar dorită de actorii din lumea sportivă. 

Uniunea Europeană își afirmă în mod regulat voința de a purta acțiuni de luptă împotriva 
dopajului în sport și a avut grijă să sublinieze marea varietate de mize legate de această 
problemă: miza sportivă, miza mediatică, miza politică și miza societală. Cartea albă reamintește 
în principal rolul societal al sportului și citează dopajul ca pe o „amenințare pentru sănătatea 
individuală sau publică, pentru principiul de competiție liberă și echitabilă și pentru imaginea 
sportului”. În concluzie, prin intermediul altor politici, Uniunea Europeană poate reuși să atingă 
mai mult sau mai puțin direct sportul și dopajul, dar mai dificilă este crearea unei politici 
specifice cu privire la dopaj care să țină de competența europeană. 

Poate fi deci pusă problema naturii luptei antidopaj: trebuie luptat împotriva dopajului pentru că 
este nevoie de concurență între sportivi, adică între întreprinderile legate de sport și de 
spectacolul sportiv și deci între structurile profesioniste (cu tot ceea ce implică aceasta în termen 
de rezultate bursiere, de sponsori…) sau nu trebuie în final dusă această luptă decât dintr-o 
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preocupare etică sau de sănătate publică? Revenim încă o dată la întrebarea principală pe care 
trebuie să și-o pună Parlamentul European și anume „de ce-ul” unei intervenții. 

Bineînțeles, dopajul apare ca violare a regulilor eticii sportive, însă putem noi considera că 
există violare a unei legi, a unui drept? Cu cât penalizarea pare mai deplin justificată în ceea ce 
privește anturajul sportivului care ar fi facilitat, incitat la dopaj, cu atât sancționarea penală a 
sportivului apare mai puțin eficace. Într-adevăr, în funcție de faptul dacă sportivul este sau nu pe 
deplin conștient că utilizează produse dopante, vina va fi diferită. 

Organizarea unei lupte împotriva dopajului sub egida sau impulsul Uniunii presupune deci ca 
instanțele europene să adopte o poziție juridică clară cu privire la calificarea practicii sportive 
competiționale și la finalitățile unei politici armonizate. Plecând de la aceste finalități, este 
posibilă determinarea a 3 modele. 

Modelul nr. 1 alege să abordeze problema dopajului din unghiul sănătății publice. Această 
poziție este perfect rațională (în parte este poziția reținută de Franța, care a codificat mai multe 
dintre textele sale în codul sănătății publice), însă susține refuzul de a acorda sportivilor un 
statut derogatoriu. Ansamblul normelor prevăzute, al controalelor puse în aplicare și al 
organismelor create are într-adevăr vocația de a proteja indivizii în ansamblul lor. Efectele 
dopante ale produselor și procedeelor sunt studiate și cunoscute, însă puterile publice (în special 
europene) lasă instanțelor sportive grija de a reglementa și de a controla practicile „aderenților” 
la acestea. Dispozitivul normativ nu blochează cercetarea medicală, dar îi cere să facă publice 
efectele potențiale ale produselor și procedeelor privind practica sportivă. Astfel, laboratoarele 
farmaceutice de exemplu pot fi răspunzătoare pentru efectuarea de teste și comunicarea 
rezultatelor în termen de sănătate și, de ce nu, de performanță. 

Modelul nr. 2 este cel care abordează cel mai direct problema dopajului, însă o face doar dintr-
o preocupare de etică sportivă. Extrema varietate a practicilor dopante nu permite în mod 
rațional să se conceapă o reglementare unică pentru totalitatea disciplinelor. O reglementare 
antidopaj performantă presupune definirea în mod foarte precis a valorilor sportive care nu 
trebuie încălcate, dar și un statut juridic particular pentru sportivi. Într-adevăr, este vorba de 
stabilirea unei reglementări proprii unui grup dat, unei „comunități” care prin definiție s-ar găsi 
în marja populației. Produsele în vânzare liberă sunt interzise a fi folosite, chiar deținute, nu 
doar pentru practicanții activității sportive, ci și pentru anturajul acestora. Controalele vizează 
excluderea trișorilor și nu protejarea sănătății indivizilor, întrucât este perfect posibil ca un 
produs dopant să nu fie periculos pentru sănătate. Logica respectării egalității între participanți 
la o competiție sportivă ar dorica ansamblul actorilor să beneficieze de aceleași mijloace și 
tehnici. Această presupoziție fiind prin natură de neatins, lupta împotriva atentatului la adresa
eticii sportive va fi întotdeauna incompletă, ceea ce nu înseamnă deloc că aceasta nu trebuie 
purtată. 

Modelul nr. 3 este cel care se înscrie cel mai ușor în competențele tradiționale ale Uniunii 
Europene, costă cel mai puțin în ceea ce privește punerea în aplicare, dar se îndepărtează în mod 
voluntar de discursul consensual asupra problemei. Sportul este abordat în acest caz ca o 
activitate economică obișnuită într-o societate liberală. Regula principală este respectarea 
libertății și a concurenței. Reglementările posibile țin de „dreptul comun”, sportivul fiind un 
simplu actor pe piață. Este posibilă fixarea de reguli bazate pe dreptul muncii și al protecției 
„salariatului”, adică să se interzică unei persoane să-și exercite activitatea dacă produsele sau 
tehnicile utilizate reprezintă un risc pentru sănătatea sa, integritatea sa ori a celorlalți. Ne putem 
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gândi la detectarea alcoolului pentru sporturile mecanice, însă aceste controale nu sunt mai 
legitime decât o cercetare sistematică privind șoferii din transportul în comun. 

2. Aspectele biologice ale dopajului: metode, detectare și riscuri

La începutul anului 2009, Codul Mondial Antidopaj se va impune ca referință în instituțiile 
sportive și în țările care au semnat Convenția UNESCO. Pentru a fi inclusă în Lista 
interdicțiilor, o astfel de substanță trebuie să fie un agent care maschează sau răspunde la două 
dintre trei dintre următoarele criterii: 1) contribuie sau este susceptibilă să contribuie la 
ameliorarea performanței sportive; 2) prezintă un risc potențial sau real pentru sănătate; sau 3) 
folosirea sa este contrarie spiritului sportiv. Niciunul dintre aceste trei criterii enunțate nu este 
suficient pentru a justifica includerea unei substanțe pe Lista interdicțiilor. 

2.1. Detectarea produselor se efectuează în două forme: 

a) Directă: Progresele sunt indiscutabile datorită dezvoltării de tehnici de vârf (utilizând 
tehnicile cromatografice, spectrometria de masă și radioizotopi precum HPLC, LCMS-MS, 
IRMS) și este posibil din punct de vedere tehnic să se detecteze toate substanțele dopante 
recunoscute. Viitorul în materie de detectare ține de domeniul metabonomicii și al proteomicii, 
tehnici de biologie moleculară necesare detectării moleculelor noi și a dopajului genetic. În 
ciuda acestor date încurajatoare, detectarea se dovedește foarte dificilă și parțial eficace din mai 
multe motive: 

- În mod evident nu sunt detectate decât clasele de substanțe sau de metode care sunt 
cercetate.

- Rezultatele rămân întotdeauna discutabile, întrucât sunt limitate de riscul de eroare: fals
pozitive (o eroare convinge asupra existenței unui dopaj) sau fals negative (unele 
produse sunt deja eliminate cu ocazia controlului sau mascate de luarea altor produse 
sau, în sfârșit, necercetate). 

b) Indirectă: Acest mod de a proceda are drept scop îmbunătățirea sensibilității și a eficienței 
detectării și incitarea la determinare. Obiectivul este dozarea unui eșantion biologic al 
marcatorilor care variază în mod semnificativ în caz de dopaj. Recent, a fost creat un pașaport 
sanguin, însă ne putem întreba dacă acesta nu a fost pus în aplicare prea rapid. Organizarea, 
metodologia, preanaliticul, tehnicile, kiturile utilizate, protocoalele și realizarea nu par să fi fost 
suficient gândite. 

2.2. Metode de dopaj actuale și pe viitor 

Se pare că produsele utilizate nu s-au schimbat mult de aproximativ 15 ani: testosteronul și 
hormonul de creștere rămân în continuare de actualitate. Trebuie totuși remarcat că utilizarea 
EPO, sub toate formele sale, este din ce în ce mai apreciată, căci aceasta este astăzi singura 
substanță care induce ea singură la o ameliorare a performanței (în rezistență), în absența 
oricărui antrenament asociat. Evoluția actuală a metodelor de dopaj privește semnificativ
modalitățile de administrare, care devin din ce în ce mai accesibile și „confortabile” (injecții 
sub-cutanate, chiar geluri, microdoze…). 
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2.3. Metode pe viitor

În următorii 5 - 10 ani se poate prevedea nu apariția ci mai degrabă dezvoltarea unor noi metode 
deja existente, în special cu:

- Factori de creștere. Sunt utilizați în scopuri terapeutice deja de mai mulți ani pentru a 
accelera cicatrizarea țesuturilor lezate după rănire sau după o operație chirurgicală și pentru a 
asigura o recuperare mai rapidă. Participă la acest proces stimulând formarea de noi celule și 
supervizând apoi specializarea lor în funcție de tipul de țesut pe care vor trebui să îl integreze: 
piele, mușchi, tendon, ligamente… Dau primele rezultate destul de spectaculoase în 
traumatologia sportului. 

- Dopaj genetic: Eficacitatea acestuia nu este demonstrată la specia umană pentru că etica și 
interdicția dopajului fac orice studiu științific imposibil la om. Și-a dovedit însă eficacitatea la 
animal. Experiențe recente demonstrează că transfecția IGF1 în mușchiul de șoarece limitează 
în mod foarte clar ansamblul muscular legat de vârstă și de diminuarea de forță musculară 
asociată. Se vede aici interesul deplin care există pentru dezvoltarea de asemenea tehnici în 
domeniul sportiv în scopuri de dopaj. 

2.4. Riscurile pentru sănătate 

Oficial, pericolul pentru sănătate reprezintă un obiectiv major al luptei împotriva dopajului. 
Efectele sale nocive depind de numeroși parametri (natura substanțelor consumate, durata de 
consum, condiții de administrare și starea generală a sportivului, cantitatea utilizată). Riscurile 
legate de consumul de produse multiple, în doze adesea supra-fiziologice, sunt foarte puțin
cunoscute, cu atât mai mult cu cât etica medicală și interdicția dopajului fac orice studiu 
științific imposibil la om. Pot fi avansate două tipuri de riscuri: 

a) Riscuri generale: Ingerarea unui produs dopant poate genera luarea altuia care să 
ascundă sau să diminueze efectele primului. La aceasta, se poate adăuga riscul infecțios 
legat de administrarea pe cale injectabilă. 

b) Riscuri specifice: Fiecare clasă de medicamente are efecte secundare nocive proprii. La 
aceasta trebuie să adăugăm riscurile de dependență legată de consumul de produse psiho-
active. 

În cadrul acestei secțiuni medicale trebuie făcute două mențiuni importante. Prima privește 
libertățile individuale. Orice prelevare sanguină implică o formă de agresiune fizică, orice 
prelevare urinară, o formă de agresiune morală (subiectul trebuie să urineze gol într-un loc
adecvat, în prezența a două persoane abilitate). Un alergător ciclist poate face obiectul unui 
număr semnificativ de controale pe an (cel puțin 12 controale sanguine, 4 controale urinare și
mai multe pe durata competiției). Dacă dopajul este interzis în numele eticii, nu se poate 
considera că obligarea unui sportiv să se supună unui control antidopaj este o atingere a
libertății? Același lucru este valabil pentru logistica ADAMS (sistemul de administrare și de 
gestionare antidopaj), care permite localizarea sportivilor de la o zi pe alta. Cea de-a doua 
remarcă privește costul extrem de semnificativ al luptei antidopaj. De exemplu, pașaportul 
sanguin pentru 800 de cicliști ajunge la 6 milioane de euro. Un singur test antidopaj complet 
ajunge la 1 000 de euro. Astfel, lupta antidopaj constituie o parte deloc neglijabilă a bugetelor 
federațiilor naționale și internaționale. 
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3. Dopaj, teste și sancțiuni prin compararea a patru federații internaționale 
(atletism, ciclism, fotbal și natație)

Încărcarea calendarului sportiv este de obicei avansată ca explicație pentru dezvoltarea 
dopajului. Această explicație pare mai valabilă  pentru versantul calitativ al competițiilor decât
pe cel cantitativ. Dacă, din anii 1980, se constată un număr mare de competiții în sporturile 
colective, în cazul sporturilor individuale este invers. De exemplu, în cazul ciclismului, numărul 
de zile de cursă a evoluat de la 130 de zile în anii 1980 la 80 de zile în prezent. Dimpotrivă, 
pentru toate aceste sporturi, numărul de competiții de înalt nivel, care cer un exces de energie, a 
crescut în mod considerabil. La aceasta trebuie adăugate sarcinile de antrenament aflate ca și
cantitate și procentaj de intensitate în creștere foarte mare. Astfel, sprijinindu-ne și pe discuțiile
cu sportivi nedopați și dopați, problema durerii și rănile rezultate în urma sarcinilor de 
antrenament pentru pregătirea acestor competiții apare ca factorul care explică cel mai bine
recurgerea la dopaj. 

În ceea ce privește testele antidopaj, apar numeroase diferențe nu doar între federațiile 
internaționale ci și între naționalități. Mai întâi, se poate constata o diferență netă de tratament al 
informației, anumite federații internaționale comunicând puțin cu privire la cazurile de dopaj 
dovedite, în timp ce altele făcându-le publice. Apar diferențe foarte mari de pozitivitate a 
testelor. În timp ce în 2004, de exemplu, pozitivitatea este de 3,5% în atletism, aceasta este de 
doar 1,02% în natație. FIFA dă o cifră de 0,12% pentru ultimii 11 ani. Aceste date sunt extrem 
de surprinzătoare, întrucât cauzele explicative (bani, sarcini de antrenament, presiuni externe 
etc.) date pentru atletism sunt prezente și în natație și în fotbal. Se dopează mai puțin sau sunt 
controalele mai puțin fiabile în aceste din urmă sporturi? Calitatea testelor trebuie să fie de 
asemenea relativizată întrucât, de exemplu, importanța cazurilor pozitive în ciclism în acești din 
urmă ani este de pus pe seama investigațiilor forțelor de poliție. Pentru a încheia cu problema 
testelor, trebuie observată importanța canabisului, drog festiv, printre produsele dopante găsite. 
Urmează apoi, astfel cum s-a menționat mai sus, hormonii steroizi. Detectabili, sunt aceștia și 
cei mai utilizați de către sportivii dopați care cunosc produsele nedetectabile? 

Aceste inegalități se regăsesc și la nivelul sancțiunilor. Sportivii primesc sancțiuni diferite, în 
funcție de federațiile de care aparțin. În cazul canabisului, IAAF pronunță până la șase luni de 
suspendare, în timp ce FIFA dă doar două luni. Aceeași constatare poate fi operată comparând 
naționalitățile, întrucât mai mult de jumătate din cazurile de canabis franceze au o sancțiune de 
șase luni de interdicție de practicare, în timp ce două treimi primesc o simplă mustrare în 
Germania sau în Belgia. La fel se întâmplă cu prednisolonul, căci o treime din cazurile franceze 
au 14 luni de interdicție, iar totalitatea cazurilor belgiene primesc doar trei luni. 

4. Rolul actorilor sportivi în lupta antidopaj 

În obiectivul unei lupte antidopaj eficace apare o lipsă de coerență, obiectivele fiecăreia nefiind 
aceleași. Scopul lumii sportive este înainte de toate ameliorarea performanței, iar farmacopeea
(legală și… ilegală) intră în această logică. Industria farmaceutică și cea a suplimentelor 
alimentare au drept obiectiv optimizarea beneficiilor proprii. Lumea sportului reprezintă doar o 
parte din comerțul acestora, iar gestionarea proastă a vânzărilor de produse având calități 
dopante rezultă în numeroase cazuri mai mult dintr-o informare slabă a cererilor autorităților 
antidopaj decât din intenții de a face rău. Astfel, pentru cele trei grupuri de actori, chiar dacă 
sunt sensibile la lupta antidopaj, aceasta nu constituie o prioritate. Pe de altă parte, misiunea 
forțelor de poliție și vamale este de a împiedica orice atingere adusă ordinii publice. Or, dopajul 
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nu intră în această categorie, iar combaterea sa are un cost relativ ridicat pentru sancțiuni relativ 
ușoare. Luările de produse dopante sunt deci mai mult fructul hazardului decât al unei politici 
deterministe. La această constatare trebuie să adăugăm absența unui organism care să 
coordoneze acțiunea diferiților actori care pot opera în lupta antidopaj. 

5. Cinci scenarii pentru lupta antidopaj 

În concluzia asupra acestei stări de lucruri, pare important să se propună cinci scenarii pentru 
lupta antidopaj în Europa. Scenariile iau în calcul simultan evaluarea realizată și problemele 
ridicate în paginile precedente în materie de luptă antidopaj, dar și modelele de intervenție 
posibile ale Uniunii Europene în materie. Acestea pleacă de la constatări simple:

1. Lupta împotriva dopajului este un eșec total 
 Legile, reglementările și controalele nu au reglementat nimic.
 Controalele fac să apară rezultate„fals pozitive”.
 Controalele fac să apară în mod masiv fumători de „canabis” ceea ce trimite la:

 problema egalității de tratament a sportivilor consumatori în raport cu 
cetățenii consumatori obișnuiți.

 problema mai vastă a utilizărilor sociale ale acestor droguri numite 
„ușoare” sau „recreative”. 

 problema tratamentului lor penal diferențiat în fiecare țară.
 Adevăratele „fals negative” nu sunt identificate pentru că utilizează produse 

nedetectabile astăzi. 
 Lupta și controlul au introdus derivați: devianța atleților și dezvoltarea unei piețe 

negre.
 Lupta și controlul au favorizat recurgerea la produse periculoase. 
 Dopajul este în creștere. 
 Anumite sporturi nu sunt niciodată „luate sau aranjează afacerile”. 
 Lupta împotriva dopajului nu a protejat deci sănătatea atleților ba probabil chiar a 

agravat-o!

2. Lupta împotriva dopajului pune probleme etice: 
 Atleții sunt mai mult sau mai puțin discriminați în funcție de sporturile pe care le 

practică. 
 Discriminarea în funcție de banii care circulă în aceste sporturi și/sau în țările de 

origine: ceea ce pune nu doar probleme etice ci și de sănătate. 
 Lupta împotriva dopajului reprezintă o intruziune în viața privată și o atingere adusă 

libertății individuale (analizele de sânge, de urină). 

3. În consecință, sportivii sunt discriminați și tratați în mod diferit de cetățenii 
obișnuiți: De ce nu am adopta aceleași măsuri pentru liderii politici? Pentru marii șefi 
din industrie? Pentru cadrele superioare din marile întreprinderi? Etc. 

4. În lipsa posibilității eliminării dopajului datorită interesului sportivilor de a obține
medalii, datorită logicii sportului de competiție, a interesului conducătorilor să câștige 
etc., nu trebuie oare dimpotrivă să încercăm să reducem riscurile întâmpinate de 
atleți ameliorând supravegherea acestora pe termen lung?
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5. Nu trebuie început prin conducerea unei mari anchete epidemiologice pentru a 
determina dacă sportivii de înalt nivel dopați au sau nu mai multe probleme de sănătate, 
boli, morți timpurii… decât indivizii obișnuiți? 



Dopajul în sportul profesionist

PE409.356

RO

Scenariul 1: Continuarea interdicției 

Avantaje: Niciunul 

Probleme întâmpinate 
sau așteptate

Efecte imorale Măsuri complementare de luat 
în considerare

Sancțiuni

1. Cetățeni diferențiați: 
obișnuiți și civili: 
sportivul nu este un 
cetățean obișnuit

2. Probleme de detectare 
a cazurilor de dopaj 

3. Probleme de detectare 
a produselor

4. Probleme legate de 
federații

3a. Dopajul în două viteze
(sporturi și sportivi 
profesioniști/sporturi și 
sportivi amatori; țări 
sărace: țări dezvoltate; etc.)
3b. Sănătatea atleților care 
se rămân ulterior singuri 

4a. Disimulările afacerilor 
(păstrarea unui sport curat 
și „vandabil”)

4b. Neorganizarea 
controalelor 

4c. Revizuirea legăturilor 
federații naționale –
federații europene pentru o 
responsabilitate împărțită?
4d. Nedivulgarea sau 
divulgarea incompletă a 
rezultatelor

2a. Necesitatea prevederii unei 
supravegheri longitudinale
indiferent de sport (din punct de
vedere juridic, este vorba de o
atingere a libertăților individuale 
care trebuie să fie aprobată de 
către atlet)
2b. Necesitatea înmulțirii 
controalelor inopinate înainte de 
competiții (cine le declanșează?, 
cine instruiește?)
3a. Necesitatea controlării 
circuitelor și a locurilor de 
aprovizionare (fișiere ale 
persoanelor; fișiere ale locurilor
etc.) și anturajul sportiv apropiat 
atletului
3ba. Necesitatea derulării 
anchetelor epidemiologice 
privind foștii atleți internaționali
3bc. Punerea în aplicare a unui 
control medical pe termen lung 
3bd. Înmulțirea campaniilor de 
informare și de prevenire
4a. Necesitatea de a avea un 
organism total independent care 
să organizeze și să administreze 
controalele
4b. Necesitatea unui regulament 
specific pentru a evita refuzurile 
de control (cf. problemele din 
Spania cu fotbalul)
4c. Prevederea de sancțiuni 
împotriva federațiilor și a 
conducătorilor 

1 à 4. Extinderea 
sancțiunilor pentru 
conducătorii de 
cluburi, federații și 
medici. 
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Scenariul 2: Legalizarea pentru sporturi profesioniste sau sportivi profesioniști 

Avantaje: Permiterea controlului de „sănătate” al atleților, reglementarea situației 
existente

Probleme întâmpinate
sau așteptate

Efecte imorale Măsuri complementare de 
luat în considerare

Sancțiuni

1. Cum să se hotărască ce 
este un sport „într-adevăr” 
profesionist și în 
consecință definirea unei 
excepții sportive limitate 
2. Cum să se fixeze în 
cadrul aceleiași federații 
limita între profesioniști și 
amatori?

3. Quid-ul tinerilor 
(minori) care evoluează 
într-un sport profesionist?

4. Quid-ul egalității 
sporturilor?

1. Înmulțirea sporturilor
„profesioniste” fără a fi 
profesioniste

2. Amatori care se dopează 
pentru a putea deveni 
profesioniști

3a. Dificultatea de a proteja 
tinerii care se dopează 
pentru a deveni profesioniști

3b. Nu există riscul de 
reducere a efectivelor tinere 
din federații dacă părinții 
sunt neliniștiți?

1. Stabilirea unei liste de 
sporturi (cine are competența 
și controlul?)

2. Stabilirea unei liste a 
sportivilor amatori și 
profesioniști de către 
federație, dar cu ce 
frecvență? Cine are 
competența?

3aa. Necesitatea prevederii 
unei supravegheri
longitudinale indiferent de 
sport (trebuie să fie consimțit 
de către atlet).
3ab. Necesitatea înmulțirii 
controalelor inopinate înainte 
de competiții (cine le 
declanșează? Cine 
instruiește?)

2. Controlul în sportul 
amator: interdicția de a 
deveni profesionist în 
caz de control pozitiv?



Dopajul în sportul profesionist

PE409.356

RO

Scenariul 3: Legalizarea pentru seniori 

Avantaje: Permiterea controlului de „sănătate” al atleților, reglementarea  situației 
existente, protejarea „minorilor”

Probleme întâmpinate sau 
așteptate

Efecte imorale Măsuri complementare 
de luat în considerare

Sancțiuni

1. Cum să se asigure 
controlul?

2. Quid-ul de legalitate între 
sportivi: minori care 
evoluează drept seniori?

3. „Tinerii” care evoluează 
drept seniori trebuie 
considerați seniori? 
Consecința este o nouă 
excepție sportivă.

1a. Minorii se pot dopa 
pentru a reuși atingerea 
nivelului senior

1b. O prea mare disparitate 
între nivelurile de tineri și 
seniori chiar și între 
profesionist și amator 

3a. Creșterea dopajului 
necontrolat la tinerii doritori 
de a atinge cu orice preț
nivelul senior

1a. Necesitatea prevederii 
unei supravegheri
longitudinale (acceptată de 
atlet) indiferent de sport
1b. Necesitatea înmulțirii 
controalelor inopinate 
înaintea competițiilor 
(Cine le declanșează? Cine 
instruiește?)

3aa. Necesitatea prevederii 
unei supravegheri
longitudinale indiferent de 
sport (nivelul minim de 
competiție)
3ab. Necesitatea înmulțirii 
controalelor inopinate 
înaintea competițiilor 
(Cine le declanșează? Cine 
instruiește?)

1b. Interdicția de a 
evolua la seniori pentru 
minorii controlați 
pozitivi
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Scenariul 4: Stabilirea unei concentrații maxime pentru teste 

Avantaje: Permiterea supravegherii de „sănătate” al atleților, reglementarea situației 
existente, legalizarea pentru „ușoare”

Probleme întâmpinate
sau așteptate

Efecte imorale Măsuri complementare de 
luat în considerare

Sancțiuni

1. Dificultatea de a stabili o 
listă

2. Probleme legate de 
controale

3.  Probleme legate de 
organizarea controalelor 

1a. Recurgerea la tehnici 
diverse și variate pentru 
normalizarea 
concentrației 
marcatorilor
1b. Recurgerea la 
produse marcante

1a. Informări și formări ale 
sportivilor

1b. Informări și formări ale 
antrenorilor
1c. Obligațiile de a declara ce 
produse sunt luate 

2a. Necesitatea de a avea un 
organism total independent 
care să organizeze și să 
administreze controalele 
2b. Crearea de organe de 
control și de supraveghere. 
Obligațiile de supraveghere 
într-un organ indicat în lipsa
interdicției de a concura

3a. Necesitatea prevederii unei 
supravegheri longitudinale 
(aprobată de atlet) indiferent 
de sport. 
3b. Necesitatea înmulțirii 
controalelor inopinate înaintea 
competițiilor

2b. În lipsa oricărei 
supravegheri: 
interdicție de a concura
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Scenariul 5: Legalizarea totală pentru sportivii majori cu obligația de supraveghere 

Avantaje: Permiterea controlului de „sănătate” al atleților, reglementarea situației 
existente, sportivul este recunoscut drept cetățean obișnuit 

Probleme întâmpinate
sau așteptate 

Efecte imorale Măsuri complementare de 
luat în considerare

Sancțiuni

1. Înmulțirea cazurilor de 
dopaj

2. Recurgerea la dopaj 
foarte devreme la tinerii 
atleți care vor să atingă cel 
mai înalt nivel: dopajul 
este norma

3. Atleți: cluburi/sporturi 
bogate care utilizează sau 
au recurs la produse sau 
tehnici necunoscute 

4. Imaginea sportului 
deficitar 

5. Necesitatea punerii în 
aplicare a unei 
supravegheri de „sănătate”

1a. Recurgerea la diverse 
produse potențial 
periculoase pentru sănătate 
(în special în doză mare)
1b. Existența continuă a 
unei piețe paralele

2a. Riscul major de sănătate 
la tinerii atleți în faza de 
creștere 

2b. Dopajul în două viteze: 
bogați și săraci 
3. Dezvoltarea unei piețe 
paralele

4a. Reducerea efectivelor 
4b. Dezafectarea pentru 
competiție 

1. Organizarea unei 
supravegheri longitudinale a 
atleților (perspectiva sănătate)

1b. Îmbunătățirea controlului 
produselor (trasabilitate) 

1c. Un mai bun control al 
circuitelor de distribuție 

2aa. Organizarea unei 
supravegheri longitudinale a 
tinerilor atleți (perspectiva 
sănătate)
2ab. Necesitatea organizării 
de campanii și de acțiuni de 
sensibilizare și de informare 
(cine?)

3a. Organizarea unei 
supravegheri longitudinale a 
atleților (perspectiva sănătate)

3b. Necesitatea stabilirii unei 
liste a produselor „posibile” 
actualizate în mod regulat 

5. Crearea organismelor de 
supraveghere. Obligații de 
supraveghere într-un organ 
indicat în lipsa interdicției de 
a concura

1b. Sancțiuni penale și 
financiare ca în cazul 
rețelelor de drog 

3a. Sancțiuni 
exemplare împotriva 
conducătorilor, a 
sportivilor, a medicilor 

5. Dacă nu există 
supraveghere: 
interdicția de a 
concura
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