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 La lucrări au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 29 membri, fiind absent un 
deputat, după cum urmează: 

- Angel Tîlvăr - Grupul Parlamentar al PSD. 
 

 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Tineretului şi Sportului 

- Cristian Cosmin – secretar de stat 
De la Ministerul Finanţelor Publice 
- George Marinescu – şef serviciu  
- Gheorghiţa Toma – şef serviciu. 

 
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:  

I. RAPOARTE 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a 

educaţiei fizice şi sportului. Plx. 223/2012. Raport. Termen: 20 iunie 2012. C.D. – 
Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 privind 
educaţia fizică şi sportul. PLx. 724/2011. Raport. Termen: 28 decembrie 2011. C.D. – 
Cameră decizională. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.146 din 1 aprilie 
2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti. Plx 868/2007. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
Termen: 14 februarie 2008. C.D. – Cameră decizională.  

 
II. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 

 4.  Evaluarea Programului naţional de reformă pentru 2013 şi a Programului de 
convergenţă ale României care însoţeşte documentul Recomandare de RECOMANDARE A 
CONSILIULUI privind Programul naţional de reformă al României pentru 2013 şi care 
include un aviz al Consiliului privind Programul de convergenţă al României din 2013 
pentru perioada 2012-2016. {COM(2013) 373 final}. Termen: 06 iunie 2013.  
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 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Dragoş Zisopol, 
vicepreşedintele Comisiei. Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului (Plx. 223/2012).   

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vederea scutirii de la plata impozitului pe profit a unor structuri sportive cu personalitate 
juridică fără scop lucrativ şi a societăţilor comerciale sportive pe acţiuni, precum şi 
introducerea unor dispoziţii referitoare la sursele de finanţare ale federaţiilor naţionale, ale 
asociaţiilor judeţene pe ramuri de sport şi ale ligii profesioniste pe ramuri de sport.  

Domnul secretar de stat Cristian Cosmin a menţionat că Ministerul Tineretului şi 
Sportului nu susţine aprobarea propunerii legislative. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 14 voturi pentru şi 2 abţineri, respingerea 
propunerii legislative din următoarele considerente: 

- prevederile iniţiativei legislative în ceea ce priveşte promovarea de facilităţi fiscale 
vin în contradicţie cu prevederile Codului fiscal în vigoare. Admiterea unor prestări de 
servicii în afara sferei taxei pe valoare adăugată (TVA) sau implementarea unor scutiri de 
TVA pentru acestea ar contraveni acquis-ului comunitar în materie de TVA pe care 
România şi le-a asumat în contextul aderării la Uniunea Europeană;  

- măsurile propuse nu asigură neutralitatea în raport cu diferitele categorii de 
contribuabili, neavând un caracter general care să permită aplicarea lor de către toţi 
contribuabilii; 

- măsurile propuse pot fi considerate vătămătoare pentru mediul de afaceri şi pentru 
concurenţă din perspectiva cerinţelor europene ale „Codului de conduită privind impozitarea 
afacerilor”; 

- aplicarea facilităţilor financiar-fiscale prevăzute ar duce la micşorarea veniturilor 
bugetare. În acest caz, conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, ar trebui ca proiectul de lege să prevadă 
mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau creşterea cheltuielilor, iar 
conform art. 13 din Legea responsabilităţii fiscal bugetare nr. 69/2010, cu modificările 
ulterioare, fişa financiară. Această propunere legislativă nu conţine nici unul din cele două 
aspecte cerute de legislaţia în vigoare.  

 
A urmat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 

privind educaţia fizică şi sportul (PLx. 724/2011).  
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vederea instituirii programului naţional „Redescoperă oina”.   

Domnul secretar de stat Cristian Cosmin a menţionat că Ministerul tineretului şi 
Sportului nu susţine aprobarea proiectului de lege. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru şi 4 abţineri, respingerea 
proiectului de lege din următoarele considerente: 
 - Legea educaţiei fizice şi sportul nr. 69/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare, este o lege cadru ce stabileşte principiile pe baza cărora se desfăşoară activităţile 
sportive şi cele de educaţie fizică din România. Obiectul de reglementare al legii nu îl 
constituie şi definirea sporturilor naţionale pe anumite ramuri de sport. Având în vedere 
acestea, legea nu poate fi modificată sau completată doar în ceea ce priveşte un anumit tip 
de activitate sportivă specifică.  
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A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.146 din 1 

aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti (Plx 868/2007).  
 Domnul secretar de stat Cristian Cosmin a solicitat amânarea dezbaterii propunerii 
legislative cu o săptămână. 
 Supusă votului, propunerea de amânare a fost aprobată cu 15 voturi pentru şi 1 
abţinere. 
 

Pe punctul 4 de pe ordinea de zi au fost Recomandările specifice de ţară pentru 
România 2013. COM(2013) 373 final.  

Pe baza informaţiilor cuprinse în programele de stabilitate/convergenţă şi programele 
naţionale de reformă actualizate, precum şi a altor date relevante, Comisia Europeană a 
elaborat câte un document de lucru pentru fiecare stat membru, în care sunt evaluate 
progresele înregistrate în implementarea reformelor. Tot pe baza acestei evaluări, Comisia a 
pregătit, pentru fiecare SM, un set de propuneri de Recomandări specifice de ţară (RST), 
care constituie îndrumări privind direcţii de reformă, destinate să stimuleze reluarea creşterii 
economice nivelul UE. Aceste RST trebui transpuse în liniile bugetului pentru anul 2014 şi 
în reformele structurale din domeniile-cheie indicate. 
 Referitor la conţinutul Recomandărilor specifice de ţară pentru România 2013, 
membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
 RST adresate României vizează următoarele teme şi domenii: programul de asistenţă 
financiară cu UE/FMI, politica fiscală, sănătatea publică, ocuparea forţei de muncă şi 
asistenţa socială, educaţia, administraţia publică şi absorbţia fondurilor europene, mediul de 
afaceri, legătura între cercetare – dezvoltare – inovare, concurenţa în industriile de reţea, 
infrastructura, transporturile şi interconectarea reţelelor energetice transfrontaliere; 
 În ansamblu, recomandările corespund priorităţilor Guvernului României, 
reprezentând un instrument util în orientarea şi planificarea politicilor instituţiilor 
responsabile cu implementarea Programului Naţional de Reformă; 
 În ceea ce priveşte învăţământul, CE recomandă: accelerarea reformei sistemului de 
învăţământ, inclusiv prin consolidarea capacităţii administrative atât la nivel central, cât şi la 
nivel local; evaluarea impactului reformelor; accelerarea reformelor în domeniul 
învăţământului profesional şi al formării; alinierea învăţământului universitar la cerinţele 
pieţei muncii şi îmbunătăţirea accesului persoanelor defavorizate; punerea în aplicare a unei 
strategii naţionale cu privire la fenomenul părăsirii timpurii a şcolii, punând accentul pe 
îmbunătăţirea accesului copiilor preşcolari, inclusiv al romilor, la o educaţie de calitate; 
accelerarea tranziţiei de la îngrijirea instituţională la îngrijirea alternativă pentru copiii lipsiţi 
de îngrijire părintească; 
 Referitor la aceste aspecte recomandate de CE, România a întreprins următoarele 
măsuri: 

- în privinţa consolidării capacităţii administrative a Ministerului Educaţiei Naţionale 
(MEN), la nivel central şi local, se află în derulare o serie de măsuri derivate din 
recomandările Analizei Funcţionale a Băncii Mondiale; 
 - pentru a preveni şi combate părăsirea timpurie a şcolii, MEN derulează o serie de 
programe sociale pentru elevii din zonele şi mediile socio-economice dezavantajate; 
 - în ceea ce priveşte nivelul modest de competenţe de bază (citit, matematică, ştiinţe) 
al elevilor români, MEN a demarat reforma curriculară pentru nivelul primar, care va fi 
continuată şi consolidată la nivelul secundar (gimnazial şi liceal) de educaţie; 
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 - cu privire la necorelarea dintre competenţele dobândite şi cele cerute pe piaţa 
muncii, soluţiile propuse de Comisie pot fi avute în vedere “pentru a consolida legăturile 
dintre învăţământul superior şi mediul economic prin includerea în programa universitară, 
pe lângă competenţele de bază, a competenţelor critice necesare unei economii bazate pe 
cunoaştere (cum ar fi spiritual antreprenorial), precum şi a competenţelor transversale 
(precum comunicarea, marketingul şi managementul). 
 - în privinţa învăţării pe tot parcursul vieţii, deşi rata de participare a adulţilor la 
aceasta este una redusă, este mai ridicată decât în anii precedenţi. Cadrului Naţional al 
Calificărilor (CNC) este elaborat şi pe cale de a fi aprobat, iar MEN a demarat 
reglementarea recunoaşterii rezultatelor învăţării în contexte non-formale şi formale. În 
acest context, finalizarea şi adoptarea Strategiei naţionale de învăţare pe tot parcursul vieţii, 
se menţine ca o prioritate majoră; 

- introducerea clasei pregătitoare este o iniţiativă care vine în întâmpinarea 
recomandării de a creşte nivelul de utilizare şi calitatea serviciilor de învăţământ şi îngrijire 
a copiilor de vârstă preşcolară. 

CE a subliniat că România are o competitivitatea economică generală scăzută, 
principalele provocări fiind infrastructura de transport şi infrastructura TIC slab dezvoltate, 
mediul de afaceri slab şi sprijinul scăzut acordat cercetării şi dezvoltării. Intensitatea 
cercetării şi a dezvoltării este extrem de mică, în timp ce sistemul de cercetare şi inovare 
este foarte fragmentat.  În ceea ce priveşte cercetarea, dezvoltarea şi inovarea (CDI), CE 
recomandă: să se realizeze o asociere mai strânsă între cercetare, inovare şi întreprinderi, în 
special prin acordarea unui statut prioritar activităţilor de cercetare şi dezvoltare care sunt 
susceptibile să atragă investiţii private.  

Pentru realizarea acestei asocieri, România a definit modelul românesc de cluster 
inovativ şi asigură, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, finanţarea proiectelor de 
investiţii destinate modernizării tehnologiilor şi proceselor industriale propuse de 
întreprinderile din industrie şi servicii şi a celor pentru dezvoltarea polilor de 
competitivitate, prin care sunt finanţate proiecte integrate de cercetare – dezvoltare - inovare 
(sunt în evaluare 22 de proiecte). De asemenea, pentru stimularea investiţiilor private în 
CDI, prin Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 şi prin POS CCE 
în 2012 au fost susţinute financiar peste 800 de întreprinderi implicate în proiecte de 
parteneriat public-privat în domeniul CDI şi a devenit operaţional cecul pentru inovare.  

În plus, pentru a întări legătura dintre CDI şi industrie şi pentru a stimula inovarea 
prin specializarea inteligentă, sunt în curs de elaborare Strategia naţională de competitivitate 
2014-2020, precum şi  Strategia naţională de CDI 2014-2020. 
 Principala provocare în ceea ce priveşte piaţa forţei de muncă este sporirea numărului 
de persoane pe piaţa forţei de muncă, având în vedere că şomajul în rândul tinerilor este 
ridicat (22,8 % în 2012), iar persoanele defavorizate, în special romii, se confruntă cu mari 
dificultăţi. România se confruntă cu o provocare majoră în ceea ce priveşte îmbunătăţirea 
calităţii educaţiei şi a formări (grad necorespunzător de competenţe de bază dobândite în 
cadrul învăţământului obligatoriu şi rata mare de abandon şcolar timpuriu), neconcordanţa 
persistentă între calificările oferite de sistemul de învăţământ şi cerinţele de pe piaţa forţei 
de muncă, tranziţia dificilă de la învăţământ la locul de muncă, rata mică de participare la 
învăţarea pe tot parcursul vieţii şi educaţia pentru adulţi, nivel insuficient al investiţiilor 
întreprinderilor în formarea profesională. 

Sub acest aspect, deşi legea privind ucenicia la locul de muncă a fost modificată, 
rezultatele punerii ei în aplicare sunt mai degrabă modeste. Autorităţile române au finanţat 
programe care vizează îmbunătăţirea competenţelor antreprenoriale ale tinerilor şi susţinerea 
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tinerilor antreprenori să înfiinţeze microîntreprinderi. În prezent, guvernul pregăteşte Planul 
naţional pentru angajarea tinerilor, care este un punct de plecare pentru introducerea 
„Garanţiei pentru tineret”. Măsurile se axează pe îmbunătăţirea culturii antreprenoriale în 
rândul tinerilor şi pe sprijinirea IMM-urilor, precum şi pe adaptarea educaţiei şi formării 
profesionale la nevoile pieţei forţei de muncă. 

În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil promovării Recomandărilor specifice de 
ţară pentru România 2013, apreciind importanţa acestora şi considerând că documentul are 
rolul de a contribui la atingerea ţintelor stabilite în cadrul Strategiei Europa 2020.  
 
 

În zilele de marţi, 04 iunie, miercuri, 05 iunie şi joi, 06 iunie  2013,  lucrările 
Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative 
aflate pe agenda de lucru a Comisiei.   
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Angel TÎLVĂR 
 
 


