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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 25, 26, 27 şi 28 martie  2013 

 
 

 Şedinţei Comisiei din zilele de 25, 26, 27 şi 28 martie 2013 au avut următoarea 
ordine de zi: 

Luni, 25 martie 2013 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

Marţi, 26  martie 2013 
Ora 14.00  
RAPOARTE  

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 privind 
educaţia fizică şi sportul. PLx. 724/2011. Raport. Termen: 28 decembrie 2011. C.D. – 
Cameră decizională. 
 2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a 
educaţiei fizice şi sportului. Plx. 223/2012. Raport. Termen: 20 iunie 2012. C.D. – 
Cameră decizională. 

3.  Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.37 din Legea 69/2000 
a Educaţiei Fizice şi Sportului. Plx. 222/2012. Raport. Termen: 20 iunie 2012. C.D. – 
Cameră decizională. 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000, Legea 
educaţiei fizice şi sportului, consolidată în 2009. Plx. 645/2011. Raport. Termen: 8 
decembrie 2011. C.D. – Cameră decizională. 

5.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 69/2000, legea 
educaţiei fizice şi sportului, consolidată în 2009. Plx. 381/2012. Raport. Termen: 16 
octombrie 2012.  C.D. – Cameră decizională. 

6. Propunere legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr.4/2008 privind 
prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive. Plx. 
224/2012. Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 
Termen: 20 iunie 2012. C.D. – Cameră decizională. 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2013 
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. PLx. 81/2013. 
Procedură de urgenţă. Raport. Termen: 27 martie 2013. Iniţiator: Guvern. C.D. – Prima 
Cameră sesizată. 
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8. Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. PLx. 75/2011/2013. 
Procedură de urgenţă. Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
Termen raport: 15 martie 2013. Termen raport înlocuitor: 27 martie 2013. Iniţiator: 
Guvern. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

 
Miercuri, 27 martie  şi joi, 28 martie  2013 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 

În ziua de luni, 25 martie 2013, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.   

 
 

Marţi, 26  martie 2013 
 

  
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Angel Tîlvăr, preşedintele 
Comisiei. 

Primele două puncte de pe ordinea de zi, proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportul (PLx. 724/2011) şi 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice 
şi sportului (Plx. 223/2012), au fost amânate pentru o dezbatere viitoare.  

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea 
art.37 din Legea 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului (Plx. 222/2012), care are ca obiect 
de reglementare modificarea şi completarea alineatului (1) al articolului 37 din Legea 
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vederea prevenirii şi combaterii violenţei în sport prin crearea obligativităţii cluburilor 
sportive profesioniste de a solicita imperativ membrilor galeriilor să se organizeze în 
asociaţii non-profit. 

Doamna Carmen Tocală, secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului şi 
sportului, a precizat că ministerul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.  

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu  unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 

- legislaţia în vigoare consfinţeşte dreptul la liberă asociere. Exercitarea oricărui 
drept este opţională, rămânând la latitudinea fiecărui cetăţean să uzeze sau nu de acesta. În 
concluzie, obligarea unui cetăţean la orice formă de asociere vine în contradicţie cu 
prevederile legale actuale şi, în primul rând, cu art.40 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată. 
 În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.69/2000, Legea educaţiei fizice şi sportului, consolidată în 2009 (Plx. 
645/2011). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât şi 
autorităţile administraţiei publice locale să poată fi acţionari ai societăţilor comerciale 
sportive pe acţiuni, nu numai persoanele fizice şi cele juridice ca în prezent. Aceste 
autorităţi ar fi excluse şi de la prevederea prin care li se interzice acţionarilor deţinerea de 
acţiuni, în mod simultan, la două sau mai multe societăţi comerciale sportive pe acţiuni din 
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aceeaşi ramură sportivă. Totodată, se preconizează ca autorităţile administraţiei publice 
locale, care au calitatea de acţionar, să finanţeze cluburile sportive organizate ca societăţi 
comerciale pe acţiuni, prin sumele alocate de la bugetul local. 

Doamna Carmen Tocală, secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului şi 
sportului, a precizat că ministerul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.  
 În urma dezbaterii Comisia a propus, cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri, respingerea 
propunerii legislative din următoarele considerente: 
 - proiectul de lege introduce o discriminare pozitivă, favorizând autorităţile publice 
în detrimentul altor persoane fizice sau juridice care deţin calitatea de acţionar al unei 
societăţi comerciale sportive pe acţiuni; 
          - potrivit prevederilor art.5 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile bugetelor locale se efectuează 
în vederea funcţionării autorităţilor administraţiei publice locale şi în interesul 
colectivităţilor locale. Aceasta este o normă imperativă, nepermiţând derogarea de la 
prevederile sale. Ori societăţile comerciale sportive (cluburile sportive profesioniste) nefiind 
de interes local sau judeţean, este evident că nu pot beneficia de alocări bugetare din partea 
administraţiei publice locale. 

A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 69/2000, 
legea educaţiei fizice şi sportului, consolidată în 2009 (Plx. 381/2012). 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vederea includerii posibilităţii practicării în cluburi sportive, indiferent de forma lor de 
organizare, de drept public sau de drept privat, a sportului profesionist, atât de sportivii 
amatori cât şi de cei profesionişti.  

Doamna Carmen Tocală, secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului şi 
sportului, a precizat că ministerul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.  

În urma dezbaterii Comisia a propus, cu  unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 

- proiectul de lege propune ştergerea oricărei diferenţe între cluburile sportive de 
drept public, care, potrivit art.29 din Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu 
modificările şi completările ulteriore, se înfiinţează ca instituţii publice în subordinea 
organelor administraţiei de stat şi au ca scop activitatea de performanţă, şi cluburile sportive 
de drept privat, care, potrivit art.31 din aceeaşi lege, se organizează ca asociaţii fără scop 
patrimonial sau societăţi comerciale sportive pe acţiuni şi au ca scop participarea la 
competiţiile sportive profesioniste, ceea ce contravine flagrant actualei organizări a sportului 
naţional, aşa cum este aceasta stipulată în legislaţia în vigoare. 

Propunere legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr.4/2008 privind 
prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive (Plx. 
224/2012), raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a 
fost amânat pentru o dezbatere viitoare. 
 Lucrările au continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.14/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 (PLx. 81/2013). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca 
personalul de conducere, îndrumare şi de control să poată fi degrevat parţial de norma 
didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, elaborate 
cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ. Totodată, persoanele 
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desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ca urmare a participării la 
procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, vor fi degrevate 
parţial de norma didactică. 

În urma dezbaterii, în şedinţa din 26 martie 2013, Comisia a propus, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi, adoptarea proiectul de Lege, în forma prezentată de iniţiator. 
 A urmat Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (PLx. 
75/2011/2013). Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
 Domnul Mihnea Costoiu, ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare 
ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, a precizat că există unele aspecte asupra cărora trebuie 
să se ajungă la un numitor comun cu Ministerul Muncii şi a solicitat amânarea dezbaterilor 
cu o săptămână.  
 Membrii Comisiei, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, au aprobat amânarea 
dezbaterii. 
 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale 

- Mihnea Costoiu – ministru  delegat 
 - Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 

- Vasilica Cristina Icociu – secretar general adjunct. 
De la Ministerul Tineretului şi Sportului  

 - Carmen Ticală – secretar de stat 
 - Cristian Cosmin – secretar de stat 
 De la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale  

- Gerogeta Bratu – secretar de stat 
- Tania Grigore – director  
- Cecilia Serbe – şef serviciu. 

 De la Autoritatea Naţională pentru Calificări 
 - Margareta Ivan - director. 
 Iniţiatori 

- Adriana Tuşa – deputat. 
 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
- Tîlvăr Angel  - preşedinte  
- Băişanu Ştefan-Alexandru  - vicepreşedinte 
- Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte 
- Cristea Victor  - secretar 
- Turcan Raluca - secretar  
- Andea Petru   
- Anuşca Roxana-Florentina   
- Ardeleanu Sanda-Maria   
- Berci Vasile   
- Cherecheş Florica     
- Deaconu Mihai   
- Dobrinescu Traian     
- Dumitru Ovidiu-Ioan   
- Eparu Ion  
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- Enache Marian 
- Giurescu Dinu 
- Grecea Maria 
- Gust Băloşin Florentin    
- Kereskényi Gábor   
- Oros Nechita-Adrian   
- Mihăilă Ioan  
- Petrache Adrian-Alin   
- Rădulescu Romeo  
- Resmeriţă Cornel-Cristian     
- Stanciu Anghel     
- Szabó Ödön   
- Ştefănescu Elena Cătălina   
- Vasilică Radu Costin   
- Zlati Radu   
 

  
În zilele de miercuri, 27 martie şi joi, 28 martie 2013, lucrările Comisiei au avut pe 

ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru 
a Comisiei.   

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Angel TÎLVĂR 
 


