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PROCES VERBAL 

 al lucrărilor Comisiei pentru tineret și sport 

 din zilele de 12, 13 și 14 aprilie 2022 

  

Comisia pentru tineret și sport și-a desfășurat lucrările în ziua de 12 aprilie 

2022. Au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților următorii  deputați: Oana 

Silvia Țoiu, Vasile Cîtea, Tudor Rareș Pop, Kolcsár Anquetil-Károly, Adrian-

Miroslav Merka. Au fost absenți următorii deputați: Ovidiu-Sergiu Bîlcea, 

Gabriel-Ioan Avrămescu, Iulian-Alexandru Badea, Călin-Constantin Balabașciuc, 

Claudiu-Martin Chira, Brian Cristian, Filip Havârneanu, Romeo-Daniel Lungu, 

Remus Munteanu. 

 

La lucrările ședinței au participat ca invitați: 

 Din partea Ministerului Educației: 

 - Florian Lixandru - secretar de stat 

 Din partea inițiatorilor: 

- senator Constantin-Bogdan Matei. 

 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru ședința comună cu Comisia  

pentru învățământ  din ziua de 12 aprilie 2022, următoarea ORDINE DE ZI: 

 

1. PLx. 48/2022 - Propunere legislativă pentru completarea și modificarea 

Legii educației naționale nr.1/2011 – fond 

 

Ședința Comisiei  pentru tineret și sport, comună cu Comisia  pentru 

învățământ din ziua de 12 aprilie 2022, s-a desfășurat de la ora 09:00. Ședința 

Comisiilor reunite a fost condusă de doamna deputat Intotero Natalia-Elena, 

președintele Comisiei pentru învățământ. Membrii Comisiilor au aprobat ordinea 

de zi a ședinței, cu unanimitate de voturi. 

Domnul senator Constantin-Bogdan Matei, inițiator, a explicat că inițiativa 

are menirea să armonizeze Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 cu 

Legea educației naționale nr.1/2011 în ceea ce înseamnă desfășurarea procesului 

bogdan.istratescu
Conform cu originalul



instructiv educativ și al antrenamentului sportiv. Totodată, se dorește actualizarea 

cadrului legislativ în vederea introducerii în lege a instituțiilor publice sau private 

ce au rol în domeniul sportului de performanță. Implicarea companiilor private 

este un lucru necesar din punct de vedere al finanțării activităților sportive școlare. 

Se dorește și creșterea calitativă a competițiilor sportive școlare la nivel național, 

dar și o separare a acestora din punct de vedere organizațional.  

 

Domnul secretar de stat Florian Lixandru a menționat că Ministerul 

Educației susține inițiativa cu propunerile Ministerului care au fost preluate ca și 

amendamente. În ceea ce privește amendamentul de completare cu art. 2542, a 

Legii nr. 1/2011, Ministerul nu susține adoptarea, fiind de fapt preluarea din 

legislația secundară a unui alineat, anume art. 4 alin. (2) din Ordinul 5578/2021 - 

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învățământul preuniversitar, care este în vigoare în prezent. Domnul secretar de 

stat a amintit de decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a considerat că 

avizele impuse de către liceele vocaționale confesionale/ teologice creează o 

situație discriminatorie față de toate celelalte școli care au dreptul să-și selecteze 

personalul didactic. 

 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, doamna deputat 

Intotero Natalia-Elena, președintele Comisiei pentru învățământ, a formulat o 

propunere de aprobare a unui raport comun de adoptare cu amendamente 

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

membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

Ședința Comisiei a fost declarată închisă de doamna deputat Intotero 

Natalia-Elena, președintele Comisiei pentru învățământ. 

 

Comisia pentru tineret și sport și-a desfășurat lucrările în ziua de 13 aprilie 

2022. Au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților următorii  deputați: Oana 

Silvia Țoiu, Vasile Cîtea, Tudor Rareș Pop, Brian Cristian, Kolcsár Anquetil-

Károly, Adrian-Miroslav Merka. Au fost prezenți prin mijloace electronice 

următorii domni deputați: Ovidiu-Sergiu Bîlcea, Gabriel-Ioan Avrămescu, Iulian-

Alexandru Badea, Romeo-Daniel Lungu, Remus Munteanu. Au fost absenți 

următorii deputați: Călin-Constantin Balabașciuc, Claudiu-Martin Chira. A fost 

înlocuit domnul deputat Filip Havârneanu de domnul deputat Marius-Andrei 

MIFTODE. 

 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru ședința din ziua de 13 

aprilie 2022, următoarea ORDINE DE ZI: 

 

1. PLx. 114/2022 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea 

Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 – fond 

2. PLx. 548/2021 - Propunere legislativă - Legea pescuitului – aviz 

 



Ședința Comisiei  pentru tineret și sport, din ziua de 13 aprilie 2022, s-a 

desfășurat de la ora 13:00, în sistem mixt, atât fizic cât și online. 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, al ordinii de zi, în fond, în urma dezbaterilor, deputat Oana 

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

de adoptare cu amendamente admise,  propunere care, supusă la vot, a fost 

aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi; 

La punctul 2, al ordinii de zi, în avizare, în urma dezbaterilor, deputat Oana 

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

de întocmire a unui aviz negativ,  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 ziua de 14 aprilie 2022, au avut 

documentare și consultare asupra inițiativelor legislative cu care Comisia a fost 

sesizată în fond. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 
 

                                                 Oana Silvia ȚOIU 

 

 

Referent 

 


