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PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei pentru tineret și sport 

 din data de 28 iunie 2022 

  

Comisia pentru tineret și sport şi-a desfășurat lucrările în ziua de 28 iunie 

2022.  

Ședința Comisiei  pentru tineret și sport, din ziua de 28 iunie 2022, s-a 

desfășurat în două părți: de la ora 9:00 și de la ora 16:30 (după plen).  

În prima parte a ședinței, de la ora 09:00, au fost prezenți la sediul Camerei 

Deputaților următorii  deputați: Oana Silvia Țoiu, Vasile Cîtea,  Adrian Alda, 

Claudiu-Martin Chira, Brian Cristian, Kolcsár Anquetil-Károly, Remus 

Munteanu, Filip Havârneanu.  

Au fost prezenți prin mijloace electronice următorii deputați: Iulian-

Alexandru Badea și domnul deputat Radu Molnar, înlocuitor al domnului deputat 

Tudor Rareș Pop.  

Au fost absenți următorii deputați: Gabriel-Ioan Avrămescu, Ovidiu-Sergiu 

Bîlcea,  Călin-Constantin Balabașciuc, Adrian-Miroslav Merka.  

 

În a doua parte a ședinței, de la ora 16:30, au fost prezenți la sediul 

Camerei Deputaților următorii deputați: Oana Silvia Țoiu, Vasile Cîtea, Iulian-

Alexandru Badea, Claudiu-Martin Chira, Brian Cristian, Kolcsár Anquetil-

Károly, Remus Munteanu,  

Au fost prezenți prin mijloace electronice următorii deputați: Andrei 

Miftode, înlocuitor al domnului deputat Tudor Rareș Pop, Ovidiu-Sergiu Bîlcea  

Adrian Alda, Gabriel-Ioan Avrămescu, Călin-Constantin Balabașciuc, Filip 

Havârneanu, Remus Munteanu.  

A fost absent domnul deputat Adrian-Miroslav Merka.  

 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru ședința din ziua de 28 iunie 

2022, următoarea ORDINE DE ZI: 

1. PLx 716/2018 - Proiectul Legii "Legea tineretului" - reexaminare în fond. 
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2. PLx 333/2022 - Proiect de Lege privind instituirea Zilei naționale a 

sportului cu balonul oval - fond. 

3. R4/2022 - Raportul de activitate pe anul 2021 al Agenției Naționale Anti 

- Doping 

Ședința Comisiei  pentru tineret și sport, din ziua de 28 iunie 2022, s-a 

desfășurat în două părți: de la ora 9:00 și de la ora 16:30 (după plen).  

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 (Pl-x 716/2018) al ordinii de zi, reexaminare în fond, în urma 

dezbaterilor asupra proiectului de Lege și a fiecărui amendament depus, doamna 

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

o propunere de aprobare a unui raport suplimentar de adoptare a inițiativei 

legislative, cu amendamente admise prezentate în Anexa nr.1 și amendamente 

respinse prezentate în Anexa nr.2, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată 

de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi (1 abținere - deputat Claudiu 

Chira). 

 La votul final asupra proiectului, au participat 13 deputați din cei 14 

membri.  

 La dezbaterile asupra Pl-x 716/2018 au participat doamna Kacsó-Doboly 

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

de Șanse, doamna Doina Pârcălabu - secretar de stat la Ministerul Familiei, 

Tineretului și Egalității de Șanse, domnul Bogdan-Florin Paraschiv - subsecretar 

de stat la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, domnul Andrei 

Mihai Tănase și doamna Aida Adriana Stan - reprezentanți ai Federației Tinerilor 

din Constanța, domnul Mihai Vilcea - președinte Fundația Națională pentru 

Tineret, domnul Gabriel Carnariu - președinte Consiliul Tineretului din România, 

doamna Oana Țînțar - reprezentant al Alianței Naționale a Organizațiilor 

Studențești din România, Zamfir Ciprian - reprezentant al Uniunii Naționale a 

Studenților din România, doamna Sorina Băiașu - reprezentant al Federației 

Asociațiilor Studenților în Medicină din România. 

 

La punctul 2 (PLx 333/2022) al ordinii de zi, în fond, în urma dezbaterilor, 

doamna deputat Oana Silvia Țoiu, președintele Comisiei pentru tineret și sport, a 

formulat o propunere de aprobare a unui raport de adoptare a inițiativei 

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

cu majoritate de voturi (3 abțineri - deputați Oana-Silvia Țoiu, Brian Cristian, 

Filip Havârneanu. 

 

La punctul 3 (R4/2022) al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, doamna 

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

o propunere de aprobare a Raportului de activitate pe anul 2021 al Agenției 



Naționale Anti - Doping, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de 

membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

Ședința Comisiei a fost declarată închisă de doamna deputat Oana Silvia 

Țoiu, președintele Comisiei pentru tineret și sport. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

                                                 Oana-Silvia ȚOIU 


