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SINTEZA 
al şedinţelor comisiei din zilele de 03 și 04 mai  2017 

 
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

Miercuri, 03 mai 2017 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000. Plx. 287/2016.  

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2016 
pentru completarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi a art.45 din Legea 
serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum şi pentru abrogarea art.15 din 
Ordonanţa Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare. PLx. 
115/2017.  

II. DIVERSE 
Joi, 04 mai 2017 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

 
Miercuri, 03 mai 2017 

Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof.dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei. 

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000. Plx. 287/2016.  

Propunerea legislativă 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 președinte Camelia Gavrilă a menționat că propunerea legislativă a fost 
retrimisă de la Plen pentru raport suplimentar la solicitarea reprezentanților Ministerului 
Tineretului și Sportului.  
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 Domnul Zsolt Gyongyossy, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului și 
Sportului, a precizat că ministerul nu susține adoptarea deoarece modificările propuse sunt 
deja reglementate prin art.25 din HG nr. 1447/2007 și se creează o suprareglementare care 
nu este necesară. 
 Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a susținut argumentația reprezentantului 
Ministerului Tineretului și Sportului și a propus un raport de respingere.  
 În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: 

- 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;  

- prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare 
pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare, sunt aprobate 
categoriile de cheltuieli specifice - de transport; privind masa, alimentaţia de efort; cazarea; 
plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane; asigurarea persoanelor, a materialelor şi a 
echipamentului sportiv şi a altor bunuri; pentru achiziţionarea de materiale şi echipament 
sportiv; medicale şi pentru controlul doping - şi cuantumurile acestora, ce se pot efectua 
pentru realizarea activităţii sportive, participanţii la acţiunile sportive, precum şi alte aspecte 
financiare ale activităţii sportive - premii, indemnizaţii, prime şi alte drepturi pentru sportivi 
și pentru antrenori, tehnicieni şi alţi specialişti. Art. 25 prevede că pentru performanţele 
deosebite obţinute în competiţii sportive, Agenţia Naţională pentru Sport, Comitetul 
Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive naţionale, ministerele şi alte instituţii 
centrale care au în subordine structuri sportive pot acorda sportivilor, în funcţie de 
valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală şi 
în limita bugetului aprobat, premii în lei şi/sau în obiecte;  

- premierea performanțelor sportive se face numai în funcție de valoarea 
performanței, care este direct proporțională cu importanța și amploarea competiției, în acord 
cu principiile fundamentale ale sportului. 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 sporturi precum popice, scrabble, pescuit 
sportiv. 
 

În continuare a fost luat în dezbatere proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.69/2016 pentru completarea art.84 din Legea educaţiei naţionale 
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nr.1/2011 şi a art.45 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum şi 
pentru abrogarea art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor 
măsuri bugetare. PLx. 115/2017.  

Doamna președinte Camelia Gavrilă a informat că proiectul de lege a fost dezbătut pe 
fond în ședința anterioară, au fost depuse două amendamente, unul din partea Ministerului 
Transporturilor și altul din partea Asociației Elevilor din Constanța care vor fi prezentate 
Comisiei.  

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că Ministerul Educației 
Naționale susține adoptarea ordonanței în forma propusă de Guvern. 

Domnul Ion Ghizdeanu, președintele Comisiei Naționale de prognoză din cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice, a arătat că Ministerul Finanțelor, în punctul de vedere 
transmis Comisiei, arată că singura instituție care se poate pronunța este Ministerul 
Educației Naționale, având în vedere că este vorba de modificarea Legii educației naționale 
nr. 1/2011.  
 În aceste condiții, doamna președinte Camelia Gavrilă a menționat că cele două 
amendamente depuse vor fi asumate și susținute de membrii Comisiei.  
 Domnul Gheorghe Bute, primarul comunei Scânteiești, județul Galați, a propus ca 
decontarea sumelor necesare abonamentelor elevilor pentru navetă să treacă de la unitățile 
școlare la administrația locală. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a menționat că membrii Comisiei au luat act de 
propunerea făcută dar nu se poate interveni deoarece intră în alt tip de inițiativă legislativă.  

Domnul Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța, a susținut 
adoptarea amendamentului propus și a arătat că în felul acesta crește calitatea educației 
elevilor navetiști. A precizat că unele județe au decontat naveta pentru toți elevii. 

Domnul senator Nicolae Marin a precizat că ordonanța este foarte bună, dar în forma 
actuală nu este aplicabilă. În urma discuțiilor cu federațiile patronale ale transportatorilor a 
dorit să tragă un semnal de alarmă, sunt numeroase procese, statul a stabilit prețuri 
maximale fără a indica de unde iau transportatorii diferențele de preț. A considerat că cel 
mai bine este ca decontarea abonamentelor să se facă prin administrația locală. În concluzie, 
a propus amânarea dezbaterii și invitarea federațiilor patronale pentru discuții. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus asumarea amendamentului propus de 
Ministerul Transporturilor și a celui propus de Asociația Elevilor, și votarea unui raport de 
adoptare cu amendamente admise. Totodată, a propus reformularea amendamentului propus 
la art. 84.  

Domnul deputat Nicolae Georgescu a precizat că subvenția pentru decontarea navetei 
a fost făcută pentru împiedicarea abandonului școlar și nu trebuie încurajați elevii să plece 
din localitate să depopuleze școlile. A fost de părere că procedura decontării navetei se 
poate regla printr-o metodologie. Nu a fost de acord ca decontarea abonamentelor să treacă 
la administrațiile locale.  

Doamna deputat Abu-Amra Lavinia-Corina a considerat că reprezentanții celor două 
ministere nu au prezentat un punct de vedere explicit. În ceea ce privește decontarea navetei 
a menționat că este vorba de a acorda elevilor șansa de a beneficia de o educație de calitate. 

Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu a susținut adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente. 

Domnul deputat Alexandru Rădulescu a considerat că ordonanța este utilă și sprijină 
elevii defavorizați. 

Domnul deputat Radu Costin Vasilică a considerat că ordonanța trebuie adoptată în 
forma emisă de Guvern. 
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Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți a susținut adoptarea ordonanței cu 
amendamentele propuse. 

În urma dezbaterii, Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, cele 
două amendamentele propuse, introducerea alin (31) nou la art. 84 din Legea nr. 1/2011 și 
completarea alin.(82) al art. 45 din Legea nr. 92/2007.  

Supus votului, amendamentul propus de Asociația Elevilor a fost respins cu 10 voturi 
pentru respingere și 4 abțineri.  

Supus votului de ansamblu, proiectul de lege cu amendamente admise și respinse a 
fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  

 
 

 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Andrei Gheorghe Kiraly  - secretar de stat 
 De la Ministerul Tinertului și Sportului 

- Zsolt Gyongyossy – subsecretar de stat 
 De la Ministerul Transporturilor 
 - Popa Traian- șef serviciu 
 - Tănase Valentin – consilier superior 
 De la Ministerul Finanțelor Publice 

- Ion Ghizdeanu – președinte Comisia Națională de Prognoză 
De la Asociația Elevilor din Constanța 
- Alexandru Manda – președinte. 
- Gheorghe Bute – primar,  Comuna Scînteiești, județul Galați. 

   
 
 La şedinţa Comisiei de miercuri, 03 mai 2017 au fost prezenţi următorii deputați 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - 
vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu 
Robert Nicolae - secretar, Abu-Amra Lavinia Corina, Biro Zsolt-Istvan - înlocuit de 
domnul deputat Csoma Botond, Cîmpeanu Sorin Mihai,  Cîtea Vasile, Georgescu 
Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara,  Meiroșu Marilena-Emilia - înlocuită de 
domnul deputat Niță Nicu, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru,  Rădulescu Dan 
Răzvan, Romanescu Cristinel, Todor Adrian, Tîlvăr Angel - înlocuit de domnul deputat 
Macovei Silvicu Nicu, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat - Moldovan Sorin Dan. 
 
 

În ziua de joi, 04 mai 2017, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.                       
 
 
  
 La şedinţa Comisiei de joi, 04 mai 2017 au fost prezenţi următorii deputați: Gavrilă 
Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, 
Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Abu-Amra Lavinia Corina, 
Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, Iurișniți 
Cristina-Ionela, Mareș Mara, Meiroșu Marilena-Emilia, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu 
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Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Todor Adrian, Tîlvăr Angel,  
Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 
 La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputați: Szabo Odon, Moldovan Sorin 
Dan. 
 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 

 
 
 
 
 


