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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 08, 09 şi 10 februarie 2011 

 
 

 Şedinţele Comisiei din zilele de 08, 09 şi 10 februarie 2011 au avut următoarea 
ordine de zi: 
 

Marţi, 08 februarie 2010 
Ora 14.00 

  
AVIZ 

 1. Propunere legislativă pentru instituirea obligativităţii difuzării imnului 
naţional şi arborarea drapelului în şcolile din România. Pl.x 859/2010. Aviz. Termen: 
27 decembrie 2010.  Iniţiator: deputat PDL Maria Stavrositu. C.D. – Cameră 
decizională. 
 

RAPOARTE 
 1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. 
PL-x 1/2011. Procedură de urgenţă. Raport comun cu Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială. Termen: 10 februarie 2011. Iniţiator: Guvern. C.D. – prima 
Cameră sesizată. 
 2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2010 privind unele măsuri în domeniile tineretului şi sportului. PL.x. 607/2010. 
Procedură de urgenţă. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
Termen: 22 noiembrie 2010. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 2. Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000. PL.x. 617/2010. Raport. Termen: 24 noiembrie 2010. Iniţiatori: deputat 
PD-L: Lubanovici Mircea; senatori PD-L: Andrei Florin Mircea, Banias Mircea 
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Marius, Bara Ion, Başa Petru, Dobra Nicolae, Fodoreanu Sorin, Humelnicu Augustin 
Daniel, Igaş Traian Constantin, Jurcan Dorel, Marian Ovidiu, Mocanu Alexandru, 
Mocanu Toader, Necula Marius Gerard, Nistor Vasile, Niţă Mihai, Onofrei Orest, 
Oprea Dumitru, Plăcintă Sorina Luminiţa, Popa Mihaela, Rasaliu Marian Iulian, 
Ruşeţ Ion, Sbîrciu Ioan, Staicu Dumitru Florian, Udriştoiu Tudor, Urban Iulian, 
senator PSD+PC: Bădescu Iulian. C.D. – Cameră decizională. 
 3. Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000. Pl.x 733/2010. Raport. Termen: 6 decembrie 2010.  Iniţiator: 
senator PDL Mihaela Popa.  C.D. – Cameră decizională. 
 4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2010 privind 
unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport. PL.x 716/2010. Raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic. Termen: 23 decembrie 2010. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră 
decizională. 
 5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000. PL-x 692/2010. Raport. Termen: 21 decembrie 2010. 
Iniţiator:  senator PSD+PC Şerban Constantin Valeca.  C.D. – Cameră decizională. 
 6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 
privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor 
sportive. Pl-x 184/2010. Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. Termen: 3 mai 2010. Iniţiator: deputat Trăşculescu Alin Silviu. 
C.D. – Cameră decizională.  

 
Miercuri, 09 februarie şi joi, 10  februarie 2011 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 

Marţi, 08 februarie 2010 
 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat prof. univ. dr. Cristian 
Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei.  

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru instituirea obligativităţii 

difuzării imnului naţional şi arborarea drapelului în şcolile din România (Pl.x 
859/2010).  

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a informat membri Comisiei că 
solicitarea făcută către Biroul Permanent pentru a ni se transmite pe fond această 
propunere legislativă nu a fost aprobată. Pe cale de consecinţă, Comisia va emite un 
aviz.  

În urma dezbaterilor, la care au luat cuvântul următorii deputaţi: Cătălin 
Croitoru, Marius Spînu, Florentin Gust, s-a hotărât eliberarea avizului favorabil, care 
a fost aprobat cu 19 voturi pentru şi 4 abţineri. 

 



A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a 
Adulţilor (PL-x 1/2011). 

Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în măsuri pentru 
îndeplinirea atribuţiilor Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale 
a Adulţilor (CNCFPA) şi ale Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor 
şi al Formării Profesionale a Adulţilor (UECNCFPA), precum şi obligaţiile asumate de 
către cele două instituţii în proiectele strategice cu finanţare nerambursabilă din 
fonduri europene. 

 Domnul secretar de stat Silviu Bian, preşedintele Consiliului Naţional al 
Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor, a subliniat faptul că aprobarea 
proiectului de lege este necesară deoarece cuprinde unele reglementări tehnice. 
Instituţia este una tripartită, de dialog social, cu rol consultativ, formată din 15 membri 
ai Consiliului – cinci reprezentanţi ai confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel 
naţional, cinci reprezentanţi ai confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional 
şi cinci reprezentanţi ai Guvernului -  şi cinci salariaţi contractuali.  Preşedintele 
instituţiei este numit de Primul Ministru. Unitatea Executivă a Consiliului Naţional al 
Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor este în subordinea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se ocupă de partea metodologică a 
formării profesionale.  

 Domnul deputat Anghel Stanciu a precizat că ordonanţa este foarte complexă şi 
propune formarea unei subcomisii de lucru care să realizeze un preraport.  

 Domnul deputat Marius Spânu a fost de părere că ordonanţa este clară şi 
propune dezbaterea şi aprobarea acesteia. 

 În urma dezbaterilor, s-a hotărât constituirea unei subcomisii de lucru care în 
două săptămâni să prezinte comisiei un preraport. Subcomisia a fost formată din 
domnii deputaţi: Anghel Stanciu, Marius Spînu, Adriana Săftoiu.  

 
S-a continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.77/2010 privind unele măsuri în domeniile tineretului şi sportului (PL.x. 
607/2010).  

Domnul consilier Ioan Voica a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare stabilirea de măsuri privind modalităţile de exploatare/ valorificare, 
închiriere sau concesiune, a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin 
Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret. Totodată, a menţionat faptul că suntem 
sesizaţi pentru raport împreună cu Comisia juridică, care a adoptat acest proiect de 
lege, cu un amendament admis, la articolul 2.  



Doamna secretar de stat Doina Melinte a precizat că forma aprobată de Senat nu 
este bună, fiind necesare unele  modificări. 

Domnul deputat Florentin Gust a propus respingerea proiectului de lege.  
În urma dezbaterilor, la care au luat cuvântul următorii deputaţi: Florentin Gust, 

Adriana Săftoiu, Marius Gondor, Gheorghe Gliga, domnul preşedinte Cristian Sorin 
Dumitrescu a supus votului propunerea de respingere. Cu unanimitate de voturi 
proiectul de lege a fost respins, deoarece prevede posibilitatea de schimbare a 
destinaţiei bazelor sportive, respectiv a celor de tineret, ceea ce vine atât în contradicţie 
cu Legea nr. 350/2006, Legea tinerilor, cât şi cu prevederile Legii nr. 69/2000, Legea 
educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare.   

 
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000 (PL.x. 617/2010).  
Domnul consilier Ioan Voica a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 

reglementare modificarea articolului 5 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul obligativităţii existenţei a 
cel puţin 3 ore de educaţie fizică în planurile de învăţământ. 

Domnul deputat Anghel Stanciu a precizat că prevederile proiectului de lege 
sunt foarte importante şi a propus amânarea dezbaterilor pentru o analiză mai 
aprofundată. 

Doamna deputat Doiniţa Chircu a fost de acord cu propunerea de amânare a 
dezbaterii făcută de domul deputat Anghel Stanciu şi a propus consultări cu comisiile 
din minister care lucrează la planurile cadru. 

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului propunerea de 
amânare, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

În continuarea a anunţat componenţa subcomisiei formată din doamnele deputat: 
Doiniţa Chircu, Adriana Săftoiu, Doina Burcău.  

 
A urmat proiectul de Lege pentru completarea art.13 din Legea educaţiei fizice 

şi sportului nr.69/2000 (Pl.x 733/2010). 
 Domnul consilier Ioan Voica a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare completarea articolului 13 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu un alineat nou, în care să fie 
prevăzut faptul că tinerii sub 14 ani au acces gratuit la toate competiţiile interne şi 
internaţionale.  

Domnul deputat Anghel Stanciu a propus respingerea, deoarece formularea nu 
este clară. 

Doamna deputat Doiniţa Chircu a propus amânarea dezbaterii pentru a fi prezent 
la dezbatere şi iniţiatorul proiectului de lege, doamna senator Popa Mihaela. 

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului propunerea de 
amânare care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 



Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2010 privind 
unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport (PL.x 716/2010). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea direcţiilor judeţene 
pentru sport şi tineret ca urmare a comasării, prin fuziune, a direcţiilor judeţene pentru 
tineret cu direcţiile judeţene pentru sport.  

În urma dezbaterilor, cu unanimitatea de voturilor celor prezenţi, s-a adoptat 
proiectul de lege, în forma adoptată de Senat.  

 
S-a continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PL-x 692/2010).  
Domnul consilier Ioan Voica a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, 
cu modificările şi completările ulterioare, în sensul acordării unor rente viagere 
antrenorilor care au contribuit la descoperirea, formarea şi perfecţionarea sportivilor, 
precum şi al direcţionării către cluburile şcolare a unui procent din fondurile primite de 
federaţiile de specialitate de la forurile internaţionale. 

Doamna secretar de stat Doina Melinte a arătat că Guvernul nu susţine aprobarea 
proiectului de lege.  

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului propunerea de 
respingere care a fost aprobată cu 15 voturi pentru respingere şi 1 abţinere, din 
următoarele motive:  
 - domeniul propus a fi legiferat prin această iniţiativă legislativă, anume 
premierea antrenorilor, este în prezent reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 
1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă şi prin 
Hotărârea Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 
118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit şi a Regulamentului de funcţionare 
a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit. Conform acestor acte 
normative, renta viageră este un drept obţinut pe parcursul vieţii de către sportivi, iar 
antrenorii care şi-au adus contribuţia la realizarea acestei performanţe beneficiază de 
indemnizaţie de merit, premii şi de pensie pentru munca depusă. Adoptarea acestei 
propuneri legislative ar genera paralelisme legislative; 
 - prevederile proiectului de lege nu sunt suficient de clare în ceea ce priveşte 
ordonatorul principal de credite ce trebuie să plătească renta viageră, putând conduce 
prin aceasta la ambiguităţi şi dificultăţi în procesul de aplicare a actului normativ; 
 - adoptarea acestui proiect de lege presupune un efort suplimentar din partea 
bugetului de stat, nefiind precizate sursele de finanţare necesare aplicării măsurilor 
propuse. 

 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 privind 

prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive (Pl-x 
184/2010).  



Domnul deputat Alin Trăşculescu, în calitate de iniţiator a prezentat proiectul de 
lege care are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 
privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive, 
în sensul reglementării mai riguroase a măsurilor de siguranţă ce urmează să fie 
aplicate persoanelor care încalcă ordinea şi liniştea publică cu ocazia desfăşurării 
competiţiilor şi jocurilor sportive, precum şi în sensul clasificării competiţiilor şi 
jocurilor sportive în raport de gradul de risc pe care îl reprezintă, iar în raport de 
acestea, prevederea de noi obligaţii în sarcina organizatorilor. Propunerea vizează şi 
conferirea de noi atribuţii personalului Poliţiei Comunitare, instituirea de noi 
contravenţii şi infracţiuni ce pot fi săvârşite cu ocazia desfăşurării competiţiilor şi 
jocurilor sportive, precum şi instituirea de noi atribuţii în sarcina parchetului şi a 
instanţei de judecată, cu prilejul instrumentării şi judecării infracţiunilor în acest 
domeniu. 

Totodată, domnul deputat Trăşculescu a specificat faptul că în Comisia pentru 
învăţământ a Senatului acest proiect de lege a fost adoptat şi s-au adus numeroase 
amendamente de îmbunătăţire a textului, dar în Plenul Senatului a fost respins 
deoarece nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru o lege organică.  

În urma dezbaterii, s-a hotărât ca fiecare grup parlamentar să desemneze un 
reprezentant care să facă parte din subcomisia de lucru în vederea întocmirii unui 
preraport. Termenul stabilit pentru întocmirea preraportului este de două săptămâni.   
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
- Andrei Kiraly – secretar de stat 
- Doina Melinte – secretar de stat 
De la Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării  Profesionale a Adulţilor 
- Silviu Bian – preşedinte 
De la Jandarmeria Română  
- col. Moise Aurel – director  
Iniţiatori: 
- deputat Alin Trăşculescu. 
 
 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
   - Cristian-Sorin Dumitrescu 
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő  
 - Doina Burcău 
 - Mihai Radan 
 - Sanda-Maria Ardeleanu 
 - Vasile Berci  
 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf   



 - Doiniţa-Mariana Chircu  
 - Victor Cristea 
 - George Ionuţ Dumitrică  
 - Anna-Lili Farkas 
 - Damian Florea  
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin  
 - Gheorghe Hogea  
 - Şerban Răzvan Mustea  
 - Csilla-Mária Petö 
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 - Ioan Sorin Roman 
 -  Ana Adriana Săftoiu 
 - Teodor Marius Spînu  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Ionuţ-Marian Stroe  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică  
 - Dan-Radu Zătreanu  
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 

 
 
 
 

 În zilele de miercuri, 09 februarie şi joi, 10 februarie 2011, lucrările Comisiei 
au avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe 
agenda de lucru a Comisiei.   
 
 

PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU 
 

 


