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1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu adresele nr. Plx.770 din 2 noiembrie 2015, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă,
tineret şi sport şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au
primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia
competiţiilor şi a jocurilor sportive.
Pentru întocmirea raportului, Comisiile au analizat următoarele:
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ cu nr. 836/30.07.2015;
- punctul de vedere negativ al Guvernului nr. DPSG 1616/08.10.2015;
- avizul negativ al Comisiei pentru administraţie cu nr. 4c-6/410/17.11.2015;
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu nr.
Plx770/2015/17.11.2015.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a
jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul evitării
violenţelor şi confruntărilor dintre participanţii la evenimentele sportive.
2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din
categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României,
republicată.
3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi
ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.
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Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 28 octombrie
2015.
4. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut
propunerea legislativă în şedinţe separate.
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut propunerea
legislativă în şedinţa din data de 24 noiembrie 2015.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 26 membri ai
Comisiei.
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbaterea propunerii
legislative a participat ca invitat: domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat în
cadrul Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, domnul Bogdan
Tohăneanu – secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, domnul cpt.
Vlad Adrian – Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus,
cu 14 voturi pentru respingere și 1 abținere, respingerea propunerii legislative.
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a dezbătut
propunerea legislativă în şedinţele din data de 17 şi 24 noiembrie 2015.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 26 membri ai
Comisiei.
La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, doamna Irina Alexe, secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor
Interne şi domnul col. Laurenţiu Cazan, reprezentant al Jandarmeriei Române.
În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu majoritate de voturi, respingerea
propunerii legislative.
5. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât să
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative din
următoarele considerente:
- sintagma propusă de către iniţiatori la art. 4, respectiv „în oricare dintre
situaţiile în care se pune în pericol siguranţa participanţilor”, nu conduce la eliminarea
ambiguităţii textului de lege, aşa cum motivează iniţiatorii, având caracter general şi
prin urmare, nu aduce precizări de natură a eficientiza aplicarea respectivei norme;
- în prezent, conform prevederilor legale în vigoare, Jandarmeria Română prin
structurile specializate, asigură ordinea publică la competiţiile şi jocurile sportive, în
zona apropiată şi imediată arenelor sportive, precum şi în alte locuri pretabile a se
produce tulburarea ordinii şi siguranţei publice. În incinta arenelor sportive,
răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă revine organizatorului,
care încheie în acest sens contracte de prestări servicii cu firme specializate de pază sau
în lipsa acestora, cu poliţia locală. Evacuarea participanţilor din arena sportivă, în
situaţia în care, prin faptele săvârşite de către aceştia, se pune în pericol siguranţa
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desfăşurării competiţiei sportive, se face, după caz, la dispoziţia prefectului sau a
reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine şi siguranţă al
organizatorului, care cere, în scris, intervenţia forţelor de ordine. Totodată, art. 9 alin.
(2) din lege stipulează situaţiile în care comandantul forţelor de jandarmerie poate
decide evacuarea parţială sau totală a spectatorilor, fără a mai fi nevoie de dispoziţia
prefectului sau solicitarea responsabilului de ordine şi siguranţă al organizatorului.
Aşadar, legiuitorul a reglementat expres situaţiile în care nu se impune aprobarea
prefectului pentru intervenţie, iar stabilirea în sarcina responsabilului de ordine şi
siguranţă al organizatorului a acestei competenţe ar contraveni reglementărilor în
materie enumerate anterior;
- menţiunea referitoare la răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau
penală pentru neîndeplinirea condiţiilor de siguranţă de către cei responsabili reprezintă
un paralelism legislativ prin raportare la prevederile art. 21 din acelaşi act normativ,
fapt ce contravine prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată.
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