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Comisia pentru tineret și sport și-a desfășurat lucrările în ziua de 04 mai 

2021. Au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților următorii domni deputați: 

Tudor Rareș Pop, Călin-Constantin Balabașciuc, Claudiu-Martin Chira, Kolcsár 

Anquetil-Károly. Au fost prezenți prin mijloace electronice următorii domni 

deputați: Vasile Cîtea, Ovidiu-Sergiu Bîlcea, Gabriel-Ioan Avrămescu, Iulian-

Alexandru Badea, Brian Cristian, Filip Havârneanu, Romeo-Daniel Lungu, 

Adrian-Miroslav Merka, Remus Munteanu. 

Comisia pentru tineret și sport și-a desfășurat lucrările în ziua de 05 mai 

2021. Au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților următorii domni deputați: 

Tudor Rareș Pop, Călin-Constantin Balabașciuc, Claudiu-Martin Chira, Kolcsár 

Anquetil-Károly. Au fost prezenți prin mijloace electronice următorii domni 

deputați: Vasile Cîtea, Gabriel-Ioan Avrămescu, Iulian-Alexandru Badea, Brian 

Cristian, Filip Havârneanu, Romeo-Daniel Lungu, Adrian-Miroslav Merka, 

Remus Munteanu. A fost absent următorul domn deputat: Ovidiu-Sergiu Bîlcea.  

Comisia pentru tineret și sport și-a desfășurat lucrările în ziua de 06 mai 

2021. Au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților următorii domni deputați: 

Tudor Rareș Pop, Călin-Constantin Balabașciuc, Claudiu-Martin Chira, Kolcsár 

Anquetil-Károly. Au fost prezenți prin mijloace electronice următorii domni 

deputați: Vasile Cîtea, Ovidiu-Sergiu Bîlcea, Gabriel-Ioan Avrămescu, Iulian-

Alexandru Badea, Brian Cristian, Filip Havârneanu, Romeo-Daniel Lungu, 

Adrian-Miroslav Merka, Remus Munteanu.  

Membrii Comisiei pentru tineret și sport, în zilele de 04 si 06 mai 2021, au 

studiat individual inițiativele legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond. 
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Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru ședința desfășurată prin 

prezență fizică și în format online din ziua de 05 mai 2021, următoarea ORDINE 

DE ZI: 

 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.14/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România PLx. 

138/2021  – aviz; 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind 

asigurarea calității educației PLx. 142/2021 – aviz. 

Ședința Comisiei pentru tineret și sport, din ziua de 05 mai 2021, s-a 

desfășurat prin prezență fizică și în format online, de la ora 13:30. Ședința 

Comisiei a fost condusă de domnul deputat Tudor Rareș Pop, președintele 

Comisiei pentru tineret și sport.  

Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței, cu unanimitate de 

voturi. 

La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul 

deputat Tudor Rareș Pop, președintele Comisiei pentru tineret și sport, a formulat 

o propunere de respingere, 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, domnul 

deputat Tudor Rareș Pop, președintele Comisiei pentru tineret și sport, a formulat 

o propunere de respingere, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de 

membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

Ședința Comisiei a fost declarată închisă de domnul deputat Tudor - Rareș 

Pop, președintele Comisiei pentru tineret și sport. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                               Tudor  Rareș POP 

 


