
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU  

TINERET ȘI SPORT  

                          Nr. 4c-25/39/2022 

                         București, 04.04.2022 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei pentru tineret și sport 

 din zilele de 29, 30 și 31 martie 2022 

  

Comisia pentru tineret și sport și-a desfășurat lucrările în ziua de 29 martie 

2022. Au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților doamna deputat Oana Silvia 

Țoiu și următorii domni deputați: Tudor Rareș Pop, Iulian Alexandru Badea, 

Brian Cristian, Kolcsár Anquetil Károly, Adrian Miroslav Merka, Remus 

Munteanu. Au fost prezenți prin mijloace electronice următorii domni deputați: 

Vasile Cîtea, Gabriel Ioan Avrămescu, Claudiu Martin Chira, Filip Havârneanu. 

Au fost absenți următorii domni deputați: Ovidiu Sergiu Bîlcea, Călin Constantin 

Balabașciuc, Romeo Daniel Lungu. 

Comisia pentru tineret și sport și-a desfășurat lucrările în ziua de 30 martie 

2022. Au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților doamna deputat Oana Silvia 

Țoiu și următorii domni deputați: Tudor Rareș Pop, Iulian Alexandru Badea, 

Kolcsár Anquetil Károly, Remus Munteanu. Au fost prezenți prin mijloace 

electronice următorii domni deputați: Vasile Cîtea, Ovidiu Sergiu Bîlcea, Gabriel 

Ioan Avrămescu, Călin Constantin Balabașciuc, Claudiu Martin Chira, Brian 

Cristian, Filip Havârneanu, Romeo Daniel Lungu, Adrian Miroslav Merka. 

Comisia pentru tineret și sport și-a desfășurat lucrările în ziua de 30 martie 

2022. Au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților doamna deputat Oana Silvia 

Țoiu și următorii domni deputați: Tudor Rareș Pop, Iulian Alexandru Badea, 

Kolcsár Anquetil Károly, Remus Munteanu. Au fost prezenți prin mijloace 

electronice următorii domni deputați: Vasile Cîtea, Ovidiu Sergiu Bîlcea, Gabriel 

Ioan Avrămescu, Călin Constantin Balabașciuc, Claudiu Martin Chira, Brian 

Cristian, Filip Havârneanu, Romeo Daniel Lungu, Adrian Miroslav Merka. 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru ședința din ziua de 29 

martie 2022, ora 15:00, următoarea ORDINE DE ZI: 

 

bogdan.istratescu
Conform cu originalul



1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020       

PLx 223/2021 – aviz; 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 și la 

instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de 

către statul român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar, către 

CEC BANK S.A.  

PLx 598/2021 - aviz; 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.105/2021 privind aprobarea și implementarea Programului național de 

suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă 

pentru copii".  

PLx. 552/2021 - aviz; 

4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr.1/2011  

PLx 614/2021 – aviz; 

5. Propunere legislativă privind introducerea în curricula școlară de liceu a 

cursului "Istoria Revoluției de la Timișoara din 1989 și a schimbării de 

regim din Decembrie 1989 în România "  

PLx 3/2022 – aviz; 

6. Proiect de Lege privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din 

sectorul public  

PLx 17/2022 – aviz; 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 

gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de 

redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri 

pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar 

României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență  

PLx 42/2022 – aviz; 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.126/2021 pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat 

pentru copii, precum și pentru acordarea unei indemnizații compensatorii 

pentru persoanele cu handicap  

PLx 43/2022 – aviz; 

9. Propunere legislativă pentru modificarea art.44 alin.(9) din Legea 

educației naționale nr.1/2011 

PLx 46/2022 – aviz; 



10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 

termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative  

PLx 52/2022 – aviz; 

11. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.123 din 27 mai 2008 

pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar 

PLx 103/2022 - aviz 

12. Proiectul Legii "Legea tineretului"  

PLx. 716/2018 – fond 

 

Ședința Comisiei pentru tineret și sport, din ziua de 29 martie 2022, s-a 

desfășurat de la ora 15:00, în sistem mixt, atât fizic cât și online. Ședința Comisiei 

a fost condusă de doamna deputat Oana Silvia Țoiu, președintele Comisiei pentru 

tineret și sport. Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței, cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul 1, al ordinii de zi, în avizare, în urma dezbaterilor, deputat Oana 

Silvia Țoiu, președintele Comisiei pentru tineret și sport  a formulat o propunere 

de întocmire a unui aviz favorabil,  propunere care, supusă la vot, a fost aprobată 

de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi; 

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

Silvia Țoiu, președintele Comisiei pentru tineret și sport  a formulat o propunere 

de întocmire a unui aviz favorabil,  propunere care, supusă la vot, a fost aprobată 

de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi; 

La punctul 3, al ordinii de zi, în avizare, în urma dezbaterilor, deputat Oana 

Silvia Țoiu, președintele Comisiei pentru tineret și sport  a formulat o propunere 

de întocmire a unui aviz favorabil,  propunere care, supusă la vot, a fost aprobată 

de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi; 

La punctul 4, al ordinii de zi, în avizare, în urma dezbaterilor, deputat Oana 

Silvia Țoiu, președintele Comisiei pentru tineret și sport  a formulat o propunere 

de întocmire a unui aviz favorabil,  propunere care, supusă la vot, a fost aprobată 

de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi; 

La punctul 5, al ordinii de zi, în avizare, în urma dezbaterilor, deputat Oana 

Silvia Țoiu, președintele Comisiei pentru tineret și sport  a formulat o propunere 

de întocmire a unui aviz negativ,  propunere care, supusă la vot, a fost aprobată 

de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi; 

La punctul 6, al ordinii de zi, în avizare, în urma dezbaterilor, deputat Oana 

Silvia Țoiu, președintele Comisiei pentru tineret și sport  a formulat o propunere 

de întocmire a unui aviz favorabil,  propunere care, supusă la vot, a fost aprobată 

de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi; 

La punctul 7, al ordinii de zi, în avizare, în urma dezbaterilor, deputat Oana 

Silvia Țoiu, președintele Comisiei pentru tineret și sport  a formulat o propunere 

de întocmire a unui aviz favorabil,  propunere care, supusă la vot, a fost aprobată 

de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi; 



La punctul 8, al ordinii de zi, în avizare, în urma dezbaterilor, deputat Oana 

Silvia Țoiu, președintele Comisiei pentru tineret și sport  a formulat o propunere 

de întocmire a unui aviz favorabil,  propunere care, supusă la vot, a fost aprobată 

de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi; 

La punctul 9, al ordinii de zi, în avizare, în urma dezbaterilor, deputat Oana 

Silvia Țoiu, președintele Comisiei pentru tineret și sport  a formulat o propunere 

de întocmire a unui aviz favorabil,  propunere care, supusă la vot, a fost aprobată 

de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi; 

La punctul 10, al ordinii de zi, în avizare, în urma dezbaterilor, deputat 

Oana Silvia Țoiu, președintele Comisiei pentru tineret și sport  a formulat o 

propunere de întocmire a unui aviz favorabil,  propunere care, supusă la vot, a 

fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi; 

La punctul 11, al ordinii de zi, în avizare, în urma dezbaterilor, deputat 

Oana Silvia Țoiu, președintele Comisiei pentru tineret și sport  a formulat o 

propunere de întocmire a unui aviz negativ,  propunere care, supusă la vot, a fost 

aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi; 

La punctul 12, al ordinii de zi, membrii Comisiei, au avut dezbateri 

generale, la care au participat următorii invitați: doamna Kacsó Doboly Izabella 

Mária - Secretar de Stat la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse; 

domnul Sabadoș Marcel – Director la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității 

de Șanse; domnul Thomas Răzvan Moldovan - Secretar de Stat la Ministerul 

Sportului; domnul Dan Caracote – Consilier Secretar de Stat la Ministerul 

Sportului. 

La dezbatere au participat și reprezentanți ai următoarelor Organizații de 

tineret: Uniunea Studenților din România, Alianța Națională a Organizațiilor 

Studențești din România – ANOSR, Uniunea Națională a Studenților din 

România, Consiliul Tineretului din România, Fundația Națională pentru Tineret, 

Forumul Tinerilor din România,  Federația Asociațiilor Studenților în Medicină 

din România – FASMR, Asociația Tineretul ONU din România, Liga Studenților 

Români din Străinătate. 

În cadrul dezbaterilor, reprezentanții Ministerului Familiei, Tineretului și 

Egalității de Șanse, au specificat că datorită nepreluării tuturor atribuțiilor de la 

fostul Minister al Tineretului și Sportului, sunt în incapacitate de a ne da un punct 

de vedere pană la data de 31 Mai 2022. 

Ședința Comisiei a fost declarată închisă de doamna deputat Oana Silvia 

Țoiu, președintele Comisiei pentru tineret și sport. 

Ședința Comisie pentru Tineret și sport, a continuat in zilele de 30 și 31 

martie 2022, cu documentare și consultare asupra inițiativelor legislative cu care 

Comisia a fost sesizată. 

 

PREŞEDINTE, 
 

                                                 Oana-Silvia ȚOIU 


