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Comisia pentru tineret și sport şi-a desfășurat lucrările în ziua de 6 iulie 

2022.  

A fost prezentă la sediul Camerei Deputaților doamna deputat Oana-Silvia 

Țoiu, președinta Comisiei pentru Tineret și Sport.   

Au fost prezenți prin mijloace electronice următorii deputați: Vasile Cîtea, 

Tudor Rareș Pop, Iulian-Alexandru Badea, Claudiu-Martin Chira, Brian Cristian, 

Kolcsár Anquetil-Károly, Gabriel-Ioan Avrămescu, Ovidiu-Sergiu Bîlcea, Adrian 

Alda, Filip Hăvârneanu.  

Au fost absenți următorii deputați: Călin-Constantin Balabașciuc, Adrian-

Miroslav Merka, Remus Munteanu.      

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedința din ziua de 6 iulie 

2022, următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Pl-x 475/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea 

Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului - fond. 

2. Pl-x 250/2022 - Propunere legislativă pentru completarea și modificarea 

art.65 din Legea educației naționale nr.1/2011  - aviz. 

3. PL-x 321/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr.57/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi 

bărbați şi pentru modificarea art.3 alin.(2 1) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 

administrației publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative  - aviz. 

4. PL-x 380/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ 

superior - aviz. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19312
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20023
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20096
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20142
bogdan.istratescu
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5. PL-x 381/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

privind Codul fiscal nr.227/2015 - aviz. 

6. Pl-x 386/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe 

- aviz. 

Ședința Comisiei  pentru tineret și sport, din ziua de 6 iulie 2022, s-a 

desfășurat de la ora 9:00. 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 475/2021), în fond, al ordinii de zi, în urma observațiilor 

formulate de membrii comisiei referitoare la necesitatea reanalizării unor 

modificări propuse, inițiatorul a propus amânarea propunerii legislative pentru 

formularea în comun a unor amendamente pentru îmbunătățirea acesteia. Având 

în vedere propunerea formulată de inițiator, doamna deputat Oana Silvia Țoiu, 

președintele Comisiei pentru tineret și sport, a formulat o propunere de amânare 

a inițiativei legislative cu termen de finalizare a amendamentelor și reluarea 

dezbaterii pentru jumătatea lunii septembrie 2022, propunere care, supusă la 

vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 (Pl-x 250/2022), în avizare, 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 unui aviz favorabil a 

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

Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 (PL-x 321/2022), în avizare, 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 unui aviz favorabil a 

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

Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4 (PL-x 380/2022), în avizare, 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 unui aviz favorabil a 

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

Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5 (PL-x 381/2022), în avizare, 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 unui aviz favorabil a 

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

Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6 (Pl-x 386/2022), în avizare, 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 unui aviz nefavorabil a 

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

Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19856
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20146


Ședința Comisiei a fost declarată închisă de doamna deputat Oana Silvia 

Țoiu, președintele Comisiei pentru tineret și sport. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

                                                 Oana-Silvia ȚOIU 


