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Comisia pentru tineret și sport și-a desfășurat lucrările în ziua de 19 septembrie 2022. 

Au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților următorii  deputați: Oana Silvia Țoiu, Vasile 

Cîtea, Ovidiu Sergiu Bîlcea, Călin Constantin Balabașciuc, Kolcsár Anquetil Károly, Adrian 

Miroslav Merka, Remus Munteanu. Au fost absenți următorii deputați:  Gabriel Ioan 

Avrămescu, Iulian Alexandru Badea, Oana Gianina Bulai, Claudiu Martin Chira. 

A fost înlocuit domnul deputat Tudor Rareș Pop de domnul deputat Andrei Miftode. 

A fost înlocuit domnul deputat Brian Cristian de domnul deputat Adrian Giurgiu. 

A fost înlocuit domnul deputat Filip Havârneanu de doamna deputat Denisa Neagu. 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru ședința din ziua de 19 septembrie 2022, 

următoarea ORDINE DE ZI: 

 

1. PLx. 468/2021 Proiect de  lege pentru completarea și modificarea Legii educației 

fizice și sportului nr.69/2000 – Raport 

2. PLx. 475/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – Aviz 

3. PLx. 476/2022 Propunere legislativă pentru încurajarea unui stil de viață activ și 

sănătos prin modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal – 

Aviz 

4. PLx. 587/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.64 din Legea 

educației fizice și sportului nr.69/2000 - Raport 

 

Ședința Comisiei  pentru tineret și sport, din ziua de 19 septembrie 2022, s-a desfășurat 

de la ora 13:30, cu prezență fizică.  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, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, doamna deputat Oana Silvia 

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

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

unanimitate de voturi. 
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La punctul 2, 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 întocmire 

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

membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3, 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 amânare 

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

cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, doamna deputat Oana Silvia 

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

proiectului de  lege, 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. 

 

Comisia pentru tineret și sport și-a desfășurat lucrările în ziua de 20 septembrie 2022. 

Au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților următorii  deputați: Oana Silvia Țoiu, Ovidiu 

Sergiu Bîlcea, Claudiu Martin Chira, Kolcsár Anquetil Károly, Adrian Miroslav Merka, Remus 

Munteanu. Au fost absenți următorii deputați: Vasile Cîtea, Gabriel Ioan Avrămescu, Iulian 

Alexandru Badea, Călin Constantin Balabașciuc, Oana Gianina Bulai. 

A fost înlocuit domnul deputat Tudor Rareș Pop de domnul deputat Adrian Giurgiu. 

A fost înlocuit domnul deputat Brian Cristian de domnul deputat Andrei Miftode. 

A fost înlocuit domnul deputat Filip Havârneanu de doamna deputat Pollyanna 

Hanellore Hangan. 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru ședința din ziua de 20 septembrie 2022, 

următoarea ORDINE DE ZI: 

 

1. PLx. 468/2021 Proiect de  lege pentru completarea și modificarea Legii educației 

fizice și sportului nr.69/2000 – Raport 

2. PLx. 476/2022 Propunere legislativă pentru încurajarea unui stil de viață activ și 

sănătos prin modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal – Aviz 

 

Ședința Comisiei  pentru tineret și sport, din ziua de 20 septembrie 2022, s-a desfășurat 

de la ora 13:00, cu prezență fizică.  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, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, doamna deputat Oana Silvia 

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

proiectului de  lege, 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, doamna deputat Oana 

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

a propunerii legislative, 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. 

Membrii Comisiei pentru tineret și sport, în zilele de 21 și 22 septembrie 2022, au avut 

documentare și consultare asupra inițiativelor legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond. 

 

PREŞEDINTE 

                                                 Oana Silvia ȚOIU 


