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DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna
Carmen Toderașc a funcției publice vacante din categoria
înalților funcționari publici de secretar general al Instituției
Prefectului — Județul Bistrița-Năsăud
Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 11.922 din
30 martie 2022, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.427 din
30 martie 2022, propunerea formulată de Instituția Prefectului — Județul BistrițaNăsăud prin Adresa nr. 6.387 din 16 martie 2022, precum și Adresa Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici nr. 12.432/2022,
în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c1), art. 394 alin. (2) lit. d),
art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii,
doamna Carmen Toderașc, șef serviciu al Serviciului pentru Verificarea Legalității
Actelor, a Aplicării Actelor Normative și Contencios Administrativ din cadrul
Instituției Prefectului — Județul Bistrița-Năsăud, exercită, cu caracter temporar,
funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general
al Instituției Prefectului — Județul Bistrița-Năsăud, pentru o perioadă de 6 luni.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Marian Neacșu
București, 1 aprilie 2022.
Nr. 248.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
GUVERNUL ROMÂNIEI
AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTI-DOPING

ORDIN
privind abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 126/2018 pentru
aprobarea cerințelor și procedurilor privind gestionarea rezultatului în cazul pașaportului biologic
al sportivului, conforme anexei L din Standardul internațional pentru testare și investigații
Având în vedere:
— prevederile art. 7 lit. b), art. 12 din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport;
— prevederile art. 16 și 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
— Referatul de aprobare al Direcției juridice și resurse umane nr. 290/DJRU din 23.03.2022,
în temeiul art. 12 alin. (5) și (6) din Legea nr. 310/2021,
președintele Agenției Naționale Anti-Doping emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale
Anti-Doping nr. 126/2018 pentru aprobarea cerințelor și
procedurilor privind gestionarea rezultatului în cazul pașaportului
biologic al sportivului, conforme anexei L din Standardul

internațional pentru testare și investigații, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 20 aprilie 2018.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Agenției Naționale Anti-Doping,
Ștefan Rohnean
București, 24 martie 2022.
Nr. 50.
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