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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti,  15 aprilie 2019 
Nr.4c-11/112 

 
 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 223 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

(PLx. 224/2019) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx. 224 din 10 aprilie 2019, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea articolului 223 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1145/04.12.2018, avizul favorabil al 

Consiliului Economic și Social nr. 5874/22.11.2018 și Punctul de vedere favorabil al Guvernului nr. 328/18.03.2019. 
 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.223 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, în scopul creării cadrului legal necesar pentru ca instituţiile de învăţământ superior de stat să aibă 
posibilitatea de a prelua, în structura lor, cluburile sportive universitare (CSU), ca entităţi cu statut de ordonator secundar faţă de 
universitate. În acest mod, în contractul complementar încheiat între instituțiile de învățământ superior de stat și Ministerul Educației 
Naționale să se cuprindă și fonduri pentru finanțarea cluburilor sportive universitare. Astfel, se va crea oportunitatea susținerii și dezvoltării 
sportului de performanță contribuind, în același timp, la creșterea prestigiului universităților și a gradului de implicare în comunitățile 
cărora le aparțin.   
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       2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituţia României, republicată. 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 18 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
 În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege au participat ca 
invitați: domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale; doamna Gheorghița Toma - șef serviciu în cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice.    
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în ședința din data de 08 aprilie 2019. 
 

4.  În urma dezbaterii, în şedinţa din 15 aprilie 2019, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea 
proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

 
 
   
 

PREŞEDINTE 
Prof.dr. Camelia GAVRILĂ 

 
 
 

     SECRETAR 
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