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 1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, prin adresa nr. PL.x 716/ 24 noiembrie 2010, Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, în fond, cu proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2010 privind unele măsuri de 
reorganizare a activităţilor de tineret şi sport. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisiile au analizat avizul primit de la Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială, avizul Consiliului Legislativ, precum şi Punctul de 
vedere al Guvernului.  
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea direcţiilor judeţene 
pentru sport şi tineret ca urmare a comasării, prin fuziune, a direcţiilor judeţene pentru 
tineret cu direcţiile judeţene pentru sport.  

 
2. În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.  
 
Membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 07 decembrie 2010 
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şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege, în forma 
adoptată de Senat. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, din totalul de 31 membri ai 
Comisiei. 

 
Membrii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au dezbătut proiectul 

de lege în şedinţa din 08 februarie 2011 şi au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi,  adoptarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 31 membri ai 
Comisiei. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor: domnul Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de 
stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, doamna Doina 
Melinte – preşedinte, Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret.  

 
 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 92  alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor 
este  Cameră decizională.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege în 
şedinţa din 17 noiembrie 2010. 
 
  4. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 
 
 5. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii propun plenului 
Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 
 
 
           PREŞEDINTE       PREŞEDINTE 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU              Sulfina BARBU  
 
 
  SECRETAR                                  SECRETAR 
        Doina BURCĂU           Gheorghe CIOCAN 
 
 
     Consilier            Consilier                       
             Ioan Voica                   Sofia Chelaru  
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