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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU  

TINERET ȘI SPORT  

                          Bucureşti, 16.11.2021 

                         Nr. 4c-25/128/2021 

 

SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei pentru tineret și sport 

 din zilele de 26, 27 și 28 octombrie 2021 

 

  

Comisia pentru tineret și sport şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 26 

octombrie 2021. Au fost prezenți prin mijloace electronice următorii domni 

deputaţi: Tudor Rareș Pop, Vasile Cîtea, Iulian-Alexandru Badea, Claudiu-Martin 

Chira, Brian Cristian, Filip Havârneanu, Kolcsár Anquetil-Károly. Au fost absenți 

următorii domni deputați: Ovidiu-Sergiu Bîlcea, Gabriel-Ioan Avrămescu, Călin-

Constantin Balabașciuc, Romeo-Daniel Lungu, Adrian-Miroslav Merka, Remus 

Munteanu. 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedința online din ziua de 26 

octombrie 2021, următoarea ORDINE DE ZI: 

1. PLx. 358/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.78/2021 privind autorizarea Ministerului Tineretului şi 

Sportului de a transfera documentaţia tehnică achiziţionată prin Programul 

Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 către direcţiile judeţene pentru sport şi 

tineret – fond; 

2. PLx. 345/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.45/2021 privind acordarea unor gratuităţi anumitor 

categorii de participanţi la Campionatul European de Fotbal 2020 –  aviz. 

Ședința Comisiei pentru tineret și sport, din ziua de 26 octombrie 2021, s-a 

desfășurat în format online, de la ora 14:30. Ședința Comisiei a fost condusă de 

domnul deputat Tudor Rareș Pop, președintele Comisiei pentru tineret și sport. 

Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 

Tudor Rareș Pop, preşedintele Comisiei pentru tineret și sport, a formulat o 

propunere de aprobare a unui raport preliminar de adoptare a inițiativei 

legislative, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul 2, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 

Tudor Rareș Pop, preşedintele Comisiei pentru tineret și sport, a formulat o 

propunere de aprobare a unui aviz favorabil a inițiativei legislative, propunere care, 

supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 
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Ședința Comisiei a fost declarată închisă de domnul deputat Tudor Rareș Pop, 

președintele Comisiei pentru tineret și sport. 

Membrii Comisiei pentru tineret și sport, în zilele de 27 și 28 octombrie 2021, 

au avut documentare şi consultare asupra inițiativelor legislative cu care Comisia a 

fost sesizată în fond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                 Tudor  Rareș POP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


