PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
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PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 11, 12 și 13 octombrie 2016
Marți, 11 octombrie 2016
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 20 deputați din totalul de 24 membri ai
Comisiei, fiind absenți 4 deputați, după cum urmează:
- Anușca Roxana-Florentina– înlocuită de Guran Virgil-Grupul Parlamentar al PNL
- Ardeleanu Sanda-Maria - Grupul Parlamentar al PNL
- Berci Vasile - înlocuit de Dobriescu Traian - Grupul Parlamentar al PNL
- Grecea Maria - înlocuită de Tămâian Ioan - Grupul Parlamentar al PNL.
La lucrările Comisiei au participat ca invitați:
De la Ministerul Tineretului și Sportului
- Elisabeta Lipă - ministru
De la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
- Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat
De la Ministerul Finanțelor Publice
- Dudaș Mariana – expert.
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
Marți, 11 octombrie 2016
I. RAPOARTE
1. Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului
nr.69/2000. Plx. 287/2016. Raport. Termen: 08 septembrie 2016.
2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice
sportului nr. 69/2000. Plx 32/2015. Retrimis de la Plen. Raport suplimentar. Termen: 23
decembrie 2015. Retrimis de la Plen. Raport suplimentar. Termen: 07 octombrie 2016.
II. AVIZE
1. Proiect de Lege privind aprobarea Programului Naţional "Creşe pentru copiii
României". PLx. 294/2016. Aviz. Termen: 01 septembrie 2016.
2. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. PLx.325/2016. Aviz.
Termen: 21 septembrie 2016. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.

3. Proiect de Lege privind venitul minim de incluziune. Plx. 368/2016. Procedură de
urgență. Aviz. Termen: 29 septembrie 2016. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră
decizională.
4. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2015 privind transmiterea unei
suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în
domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru
realizarea obiectivului "Aeroport international Braşov-Ghimbav" şi pentru abrogarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren
din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de CercetareDezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al
Judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea
obiectivului "Aeroport International Braşov-Ghimbav". PLx. 373/2016. Aviz. Termen: 6
octombrie 2016.
5. Proiect de Lege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi
Civilizaţia Levantului. Plx. 375/2016. Aviz. Termen: 6 octombrie 2016.
6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.256/2015 privind
exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Colegiului Dieteticienilor din România. Plx. 378/2016. Aviz. Termen: 6 octombrie 2016.
7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române
nr.21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.576 din 13 august
2010. Plx. 410/2016. Aviz. Termen: 11 octombrie 2016.
III. DIVERSE
Miercuri, 12 octombrie 2016 și joi, 13 octombrie 2016
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Dragoș Gabriel Zisopol,
vicepreședintele Comisiei.
Ordinea de zi și programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenți..
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei
fizice şi sportului nr.69/2000 (Plx. 287/2016), care are ca obiect de reglementare
completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările
ulterioare, cu un nou articol, art. 641, prin care se dispune posibilitatea Guvernului de a
acorda premii/recompense sportivilor care au obținut performanțe deosebite în competiții
sportive, în funcție de valoarea performanței și de importanța și amploarea competiției,
cuantumul acestora fiind identic pentru aceeași categorie de competiție și același rezultat
obținut de sportivi.
Doamna ministru Elisabeta Lipă a supus atenției modificările aduse Legii educaţiei
fizice şi sportului nr.69/2000 prin Ordonanța de urgență nr.61/2016 și a fundamentat
modificările aduse prin această ordonanță. Au fost eliminate discriminările sportivilor cu
nevoi speciale față de ceilalți sportivi. Nu susține adoptarea propunerii legislative, deoarece
prevederile se regăsesc în cuprinsul ordonanței.
Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus respingerea propunerii
legislative deoarece se produce o suprareglementare legislativă.
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți,
respingerea propunerii legislative din următoarele considerente:
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- conform art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu
modificările și completările ulterioare, Ministerul Tineretului şi Sportului elaborează
normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea sa şi a
mijloacelor financiare pentru activitatea sportivă, care provin din alocaţii de la bugetul de
stat. Totodată, conform art. 181 alin. (1) lit. c), prin hotărâre a consiliului local/consiliului
judeţean, se pot repartiza sume din bugetul local pentru premierea, în condiţiile legii, a
performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive internaţionale oficiale. Conform
art. 161 alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, în îndeplinirea atribuţiilor
privind premierea sportivilor, Ministerul Tineretului şi Sportului va respecta principiul
nediscriminării, acordând premii egale sportivilor cu sau fără nevoi speciale pentru acelaşi
tip de performanţe, obţinute la competiţii naţionale şi internaţionale oficiale. Având în
vedere prevederile legale în vigoare, adoptarea propunerii legislative ar crea o
suprareglementare;
- premierea performanțelor sportive se face numai în funcție de valoarea
performanței, care este direct proporțională cu importanța și amploarea competiției. Nu se
poate face o egalizare a competițiilor și, implicit, o egalizare a premiilor acordate. Astfel,
având în vedere că o performanță sportivă se obține mult mai greu într-un sport cuprins în
programul jocurilor olimpice sau recunoscut de Comitetul Internațional Olimpic decât în
celelalte sporturi, nu poate avea aceeași valoare a performanței un titlul mondial sau
european obținut la sporturi precum atletism, fotbal, handbal, gimnastică, cu unul similar
obținut la popice, scrablle, pescuit sportiv.
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației
fizice sportului nr. 69/2000. Plx 32/2015.
Domnul deputat Virgil Guran, în calitate de inițiator, a prezentat propunerea
legislativă, care are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea alin. (2) al art. 69
al Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Scopul propunerii legislative este acela de a asigura includerea cheltuielilor salariale care se
acordă participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă în categoria cheltuielilor eligibile, în
cazul finanţărilor nerambursabile provenite din fonduri publice acordate de autorităţile
administraţiei publice locale pentru activităţi nonprofit de interes general. A susținut
adoptarea propunerii legislative.
Doamna ministru Elisabeta Lipă nu a susținut adoptarea și a arătat că reglementările
propuse se regăsesc în cuprinsul Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000.
Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus respingerea și a arătat că
prevederile se regăsesc clar în cuprinsul legii.
Domnii deputați Traian Dobrinescu, Radu Zlati și Ion Eparu au susținut adoptarea
propunerii legislative.
Domnul deputat Petru Andea a precizat că structurile locale au tot felul de forme de
finanțare și pot plăti antrenorii.
Domnul deputat Szabo Odon a propus amânarea dezbaterii cu două săptămâni și
subcomisia deja constituită pentru elaborarea noii legi a educaţiei fizice şi sportului să facă
amendamentele pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.61/2016.
Domnul deputat Ștefan Alexandru Băișanu a fost de acord cu amânarea dezbaterii și
găsirea unor soluții pentru modificarea legii, împreună cu Ministerul Muncii și Ministerul
Finanțelor.
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În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi, propunerea legislativă a fost amânată cu
trei săptămâni și a fost desemnată subcomisia pentru sport care împreună cu inițiatorii să
lucreze la amendamentele care vor fi prezentate membrilor Comisiei.
Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a constat lipsa de cvorum și în
consecință a suspendat lucrările ședinței.
În zilele de miercuri, 12 octombrie 2016 și joi, 13 octombrie 2016 lucrările
Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative
aflate pe agenda de lucru a Comisiei.

PREȘEDINTE
Adrian Nicolae DIACONU
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