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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei pentru tineret și sport 

 din zilele de 17, 18, 19 și 20 octombrie 2022 

  

 
Comisia pentru tineret și sport și-a desfășurat lucrările în ziua de 18 octombrie 2022. 

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

Cîtea, Tudor Rareș Pop, Oana Gianina Bulai, Claudiu Martin Chira, Brian Cristian. Au fost 

absenți următorii deputați:  Ovidiu Sergiu Bîlcea, Gabriel Ioan Avrămescu, Iulian Alexandru 

Badea, Călin Constantin Balabașciuc, Filip Havârneanu, Kolcsár Anquetil Károly, Adrian 

Miroslav Merka. 

A fost înlocuit domnul deputat Remus Munteanu de domnul deputat Toma Ilie. 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru ședința din ziua de 18 octombrie 2022, 

următoarea ORDINE DE ZI: 

 

1. PLx. 868/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 146 

din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a 

municipiului București – Raport preliminar 

2. PLx. 332/2022 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Sportului Românesc în prima 

duminică din luna iunie - Raport 

3. PLx. 383/2022 Proiect de Lege pentru modificarea Legii educației fizice și sportului 

nr.69/2000 - Raport 

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

educației fizice și sportului nr.69/2000 - Raport 

5. PLx. 241/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și a altor 

acte normative – Aviz 

6. PLx. 453/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr.1/2011 – Aviz 

7. PLx. 566/2022 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 

nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați 

la olimpiadele școlare internaționale – Aviz 

8. PLx. 603/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 

privind regimul armelor și munițiilor – Aviz 
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9. PLx. 605/2022 Proiect de Lege pentru completarea art.1 alin.(1) din Legea 

nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru 

modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și 

completarea altor acte normative – Aviz 

10. PLx. 606/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare - Aviz 

 

Ședința Comisiei  pentru tineret și sport, din ziua de 18 octombrie 2022, de la ora 11:00, 

cu prezență fizică nu a avut cvorum pentru desfășurare.   

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 17, 19 și 20 octombrie 2022, au 

avut documentare și consultare asupra inițiativelor legislative cu care Comisia a fost sesizată 

în fond. 

 

PREŞEDINTE 

                                                 Oana Silvia ȚOIU 


