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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 02 iunie 2014 
Nr. 4c-9/131 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele 27, 28 și 29 mai 2014  

 
 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 26 membri ai 
Comisiei, fiind absent 1 deputat, după cum urmează: 

- Cherecheş Florica – Grupul parlamentar al PNL. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Tineretului și Sportului 

- Cristian Cosmin - secretar de stat 
 De la Agenția Națională Anti-Doping  

- Grațiela Vâjială - președinte 
 Inițiatori 

- Deputat Diana Tușa (Plx 724/2011). 
 

Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:   
Marți, 27 mai 2014 

I.  Dezbatere cu tema: Activitatea Asociației OvidiuRo. Extinderea Programului 
Fiecare Copil în Grădiniță în scopul creșterii ratei de înscriere și a prezenței copiilor din 
medii defavorizate.   

II. RAPOARTE 
 1. Raportul de activitate pe anul  2013 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping. R5/2014. 
Raport comun cu Comisia pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru sănătate publică din Senat. 
Termen: 01 iunie 2014. Iniţiator: Guvern. Camera Deputaţilor + Senatul– Cameră 
decizională.    
 2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a 
Educației Fizice și Sportului. Plx. 136/2014. Raport. Termen: 17 aprilie 2014.  

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.69 din 28 aprilie 2000 a 
educației fizice și sportului. Plx. 237/2014. Raport. Termen: 29 mai 2014. Iniţiatori: 
deputat PDL Gheorghe Florin. C.D. – Cameră decizională. 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 privind 
educaţia fizică şi sportul. PLx. 724/2011.  
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Angel Tîlvăr, preşedintele 
Comisiei.  

Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  
În deschiderea ședinței a avut loc o dezbatere cu tema: Activitatea Asociației 

OvidiuRo. Extinderea Programului Fiecare Copil în Grădiniță în scopul creșterii ratei de 
înscriere și a prezenței copiilor din medii defavorizate.   

Doamna profesoara Maria Gheorghiu, co-fondator alături de Leslie Hawke, voluntar 
Peace Corps, au prezentat activitatea asociației. Ideea creării asociației în 2001 a plecat de la 
observarea, de-a lungul timpului, a faptului că cei mai mulți dintre copiii săraci care nu 
beneficiază de educație de la o vârstă fragedă nu reușesc niciodată să recupereze decalajul 
educațional dintre ei și ceilalți copii. Experiența acumulată a demonstrat ceea ce arată și 
studiile internaționale: educația timpurie are cea mai mare rată de recuperare a investiției 
față de oricare altă măsură de combatere a sărăciei. Cercetările asupra dezvoltării creierului 
arată că lipsa educației timpurii are efecte dezastruoase și de lungă durată asupra capacității 
intelectuale de mai târziu. De aceea, banii cheltuiți ulterior sunt în mare măsură risipiți în 
cazul în care copilul nu a beneficiat de stimulare intelectuală timpurie. Programul Fiecare 
Copil în Grădiniță a fost lansat de OvidiuRo și Ministerul Educației în septembrie 2010. 
Acesta a condus la o creștere spectaculoasă a numărului copiilor săraci înscriși și care merg 
regulat la grădiniță. Obiectivul pe termen lung al Asociației OvidiuRo este de a transforma 
educația timpurie în politică publică, pentru că o forță de muncă educată este vitală pentru 
viitorul economic al României. 

Doamna deputat Florentina Roxana Anușca și domnul deputat Radu Zlati au adresat  
întrebări și au prezentat situația copiilor defavorizați din circumscripție din care provin. 

 
În continuare a fost luat în dezbatere Raportul de activitate pe anul  2013 al Agenţiei 

Naţionale Anti-Doping. R5/2014. 
Doamna Grațiela Vâjială, președinte Agenţia Naţională Anti-Doping, a prezentat 

raportul de activitate pe anul 2013, raport care a fost pus la dispoziția membrilor comisiei 
pentru studiu. 

Raportul de activitate pe anul 2013 cuprinde date și informații despre organizarea 
instituțională, activitățile și rezultatele obținute, activitatea internațională, precum și despre 
resursele umane și financiare de care  a beneficiat în anul 2013. În anul 2013, Agenţia 
Naţională Anti-Doping (ANAD) a derulat programe şi proiecte care au avut următoarele 
obiective generale: creșterea gradului de conștientizare și educare a sportivilor, a 
personalului asistent și a celorlalți factori implicați asupra pericolelor și consecințelor 
practicării dopajului în sport și protejarea sănătății segmentului tânăr de populație cu 
focusare pe sportivi; realizarea unui număr relevant de teste în competiție și în afara 
competiției, fără aviz prealabil, în vederea protejării sănătății sportivilor și a dreptului 
fundamental al acestora de a practica un sport curat; efectuarea analizelor de control doping 
pentru dovedirea eventualelor cazuri de dopaj, în conformitate cu Standardele internaţionale 
în domeniu; activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniul anti-doping urmăreşte 
aprofundarea şi înţelegerea mecanismelor implicate în acest fenomen şi dezvoltarea 
tehnologiilor analitice de depistare a substanţelor dopante, toate în scopul creşterii eficienţei 
controlului doping efectuat sportivilor şi protejării stării de sănătate a acestora; asigurarea 
implementării măsurilor privind combaterea traficului ilicit de substanțe dopante pe 
teritoriul României și  în sălile de culturism și fitness; reafirmarea angajamentului României 
şi consolidarea poziţiei de partener credibil şi activ în efortul global de luptă împotriva 
dopajului în sport. 
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Membrii Comisiilor au luat act de conţinutul Raportului de activitate al Agenţiei 
Naţionale Anti-Doping pe anul 2013 şi au apreciat în mod deosebit activitatea desfăşurată, 
precum şi profesionalismul de care a dat dovadă personalul Agenţiei în combaterea 
fenomenului de dopaj în sport.  

 
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a 

Educației Fizice și Sportului. Plx. 136/2014, care  are ca obiect de reglementare completarea 
Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul realizării cadrului legislativ care să permită actualelor cluburi, majoritatea cu 
susţinere de la bugetul de stat, să se reorganizeze astfel încât acestea să poată legitima atât 
sportivi amatori, cât şi sportivi profesionişti. 

Domnul secretar de stat Cristian Cosmin a precizat că Guvernul nu susține  aprobarea 
propunerii legislative. 

Domnul deputat Sorin Iacoban a propus respingerea propunerii legislative. 
Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi, din următoarele 

motive: 
- art. 55 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 

69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2011, prevede că „sportul profesionist 
poate fi practicat în cluburi sportive, indiferent de forma lor de organizare, cu respectarea 
prevederilor statutare ale federațiilor sportive naționale în acest domeniu.”; 

 - practicarea sportului profesionist nu se poate face „fără nici o restricţie”, fiind 
necesară respectarea regulamentelor federaţiilor sportive naţionale şi internaţionale.  

 
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru completarea 

Legii nr.69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului. Plx. 237/2014. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea alineatului 

(2) al art. 71 al Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu o nouă literă, în sensul limitării subvențiilor de la bugetele 
locale către cluburile sau asociațiile sportive de fotbal la cel mult 1% din totalul 
veniturilor proprii anuale ale respectivelor administrații.  

Domnul secretar de stat Cristian Cosmin a precizat că Guvernul nu susține  aprobarea 
propunerii legislative. 

Domnul deputat Sorin Iacoban și domnul deputat Radu Zlati au propus respingerea 
propunerii legislative. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi, din următoarele 
motive: nu se pot institui obligații în sarcina autorităților administrației publice locale, 
de natura celor care să stabilească în ce cuantum vor trebui să acorde subvenții 
cluburilor  și/sau asociațiilor sportive de fotbal sau altor entități de drept public sau 
privat care desfășoară activități de fotbal. Autoritățile administrației publice locate nu 
trebuie să fie condiționate de cheltuirea banilor obținuți din venituri proprii anuale. 
Prin legiferarea unei astfel de măsuri s-ar încălca principiul autonomiei publice 
locale, respectiv autonomia financiară și gestionarea resurselor proprii. 

 
A urmat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 

privind educaţia fizică şi sportul. PLx. 724/2011.  
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vederea instituirii programului naţional „Redescoperă oina”.   

În urma dezbaterii proiectul de lege a fost aprobat cu amendamentele cu unanimitate 
de voturi.  

 
În zilele de miercuri, 28 mai 2014 şi joi, 29 mai 2014, 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 


