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      PROCES-VERBAL 

        al şedinţei Comisiei din ziua de 19 mai 1999 

 

La lucrările şedinţei sunt prezenţi 27 deputaţi, fiind absenţi motivat 2 

deputaţi, după cum urmează: dl. deputat Elek Barna – Grupul Parlamentar UDMR 

şi d-na deputat Stoica Mariana Valeria – Grupul Parlamentar PD. 

La lucrările şedinţei participă ca invitaţi: 

1.  Crin Antonescu – Ministrul Tineretului şi Sportului 

2.  Ion Dobrescu – Secretar de Stat – Ministerul Tineretului şi Sportului  

3. general Dan Gabor – Ministerul Apărării Naţionale 

4.  maior Răuţu Constantin – Ministerul Apărării Naţionale 

5. colonel Anghel Mănăstire- Ministerul de Interne 

6. Dan Poper – Secretar general - Comitetul Olimpic Român 

7.  Cornel Bârsănescu – Preş.F.R.Caiac Canoe 

8.  Nicolae Vieru – Preş.F.R.Gimnastică 

9. Dumitru Dragomir – Preş.F.R.Fotbal 

10. Sandu Mircea – Preş.F.R.Fotbal 

11. Ana Pascu – PreşF.R.Scrimă 

12. Victor Moceani – Preş.F.R.Canotaj 

13. Ion Şerban – Preş.F.R.Box 
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14. Mirică Dumitru – Preş.F.R.Nataţie 

15. Constantin Firănescu – Dir.gen.Gazeta sporturilor 

16. Ovidiu Ioaniţoaia – Dir.gen.Prosport 

17. Sorin Satmari – Dir.gen.Sportul Românesc 

18. Artur Hoffmann – dir.gen. - Ministerul Tineretului şi Sportului 

19. Mihai Căpăţână – M.T.S. 

20. Alina Popescu – M.T.S. 

21. Anton Merschi (M.T.S.) 

22. Gabriel Popescu (F.R.F.) 

23. Marian Albu (F.R.F.) 

24. Adrian Dragnea – A.N.E.F.S. 

25. Bubu Sotir – L.P.F. 

26. Radu Enache – L.F.P. 

27. Nicolae Mărăşescu – F.R.A. 

28. Paul Novac – F.R.Box 

29. Dorin Lăncrănjan 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. preşedinte Anghel Stanciu, 

preşedintele Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

1.Proiectul de Lege a  educaţiei fizice şi sportului. 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.199/1998 privind 

dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, profesional, şi postliceal de 

a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi similare din învăţământul de 

stat. 

La punctul 1 al ordinei de zi, Comisia a început dezbaterea pe marginea 

proiectului de Lege a educaţiei fizice şi sportului, luând în discuţie două iniţiative 

legislative: prima aparţine unui grup de 11 deputaţi reprezentând, practic, toate 

Grupurile parlamentare (Anghel Stanciu – PRM; Alexandru Brezniceanu – PD; 
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Ion–Andrei Gherasim - PNŢCD, Ovidiu–Virgil Drăgănescu – PNL; Ioan Roman – 

PNŢCD; Robert Raduly – UDMR; Nicolae Vasilescu - PRM; Sorin Mihai 

Stănescu  - PNL; Traian Dobre - PDSR, Mihai Drecin - PUNR şi Tudor Adrian 

Geamăn Moroianu - independent), iar a doua aparţine Guvernului. 

În intervenţia de deschidere a lucrărilor, dl.prof. univ. dr. ing. Anghel 

Stanciu - preşedintele Comisiei pentru învăţămâmt, ştiinţă, tineret şi sport a 

Camerei Deputaţilor, a evidenţiat principiile de bază ale proiectelor de lege 

cuprinse în preraportul subcomisiei de lucru şi anume: descentralizarea 

decizională şi a responsabilităţii în sport; definirea juridică a structurilor sportive 

existente şi viitoare; înlocuirea subordonării pe verticală faţă de administraţia 

publică cu colaborarea responsabilă între toţi factorii interesaţi; asociativitatea în 

iniţierea, organizarea şi funcţionarea structurilor sportive; legitimarea sportului 

profesionist; optimizarea performanţei sportive prin integrarea cercetării sportive 

şi medicale; finanţarea diferenţiată pe bază de programe a structurilor sportive 

indiferent de tipul de capital al acestora; promovarea valorilor sportive şi 

materializarea respectului şi grijii societăţii faţă de acestea. 

S-a mai evidenţiat faptul că materializarea implementării acestor principii se 

regăseşte în corpul proiectelor de lege prin: restrângerea competenţelor 

Ministerului Tineretului şi Sportului în principal la recunoaşterea, autorizarea şi 

revocarea oricărei structuri sportive prin înscrierea ei în Registrul Sportiv, 

respectiv controlul şi supravegherea acesteia; delegarea de competenţe de către 

Ministerul Tineretului şi Sportului către federaţiile sportive naţionale, pentru 

prima dată, a unor funcţii publice cu caracter administrativ; schimbarea 

caracterului obştesc al tuturor structurilor sportive, conform Legii 29/1967, prin 

atribuirea acestora a personalităţii juridice de drept public sau privat, cu sau fără 

utilitate publică, după caz, inclusiv posibilitatea apariţiei societăţilor comerciale 

sportive pe acţiuni; definirea şi recunoaşterea locului şi rolului deosebit ce revin 

Comitetului Olimpic Român şi Ministerului Educaţiei Naţionale în reprezentarea 

internaţională a sportului românesc, respectiv în educaţia fizică şcolară şi 
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universitară; lărgirea bazei de finanţare a activităţii sportive prin implicarea 

administraţiei publice locale, instituţiilor publice şi private, precum şi prin 

introducerea unui minim de facilităţi şi pârghii fiscale favorizante; atragerea 

tinerelor talente native către practicarea sportului şi stimularea performanţei 

sportive prin instituirea unui sistem recompensativ, inclusiv premiere indirectă 

prin reducerea impozitului şi acordarea unei rente viagere la retragerea din 

activitate, a campionilor olimpici, mondiali şi europeni; prin excepţie se definesc 

ca persoane de drept public şi li se stabilesc atribuţiile următoarelor federaţii cu 

activităţii specifice: Federaţia Sportivă Naţională “Sportul pentru Toţi”, Federaţia 

Sportului Şcolar şi Universitar, Federaţia Sportivă Naţională “Sportul pentru 

Persoanele cu Handicap”, precum şi a unor instituţii complementare domeniului: 

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Sport şi Performanţă Umană, 

Institutul Naţional de Medicină Sportivă, Şcoala Naţională de Antrenori, Comisia 

Naţională de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport şi Comisia Naţională 

Antidoping; reglementarea distribuirii responsabilităţii administrative şi 

patrimoniale de întreţinere şi dezvoltare a bazelor şi instalaţiilor sportive; 

promovarea în premieră a unui sistem coerent de sancţiuni pentru încălcarea 

prevederilor legale în domeniu şi cazurile de atragere a răspunderii disciplinare, 

materiale, contravenţionale sau penale, după caz.  

 Intervenţiile reprezentanţilor ministerelor şi federaţiilor sportive au subliniat 

importanţa legii pentru domeniul în cauză, care este pusă în acord cu realităţile 

societăţii româneşti actuale şi cu legislaţia internaţională. La dezbateri au luat 

cuvântul: Ion Dobrescu, Dan Popper, Mircea Sandu, Nicolae Mărăşescu, Victor 

Mociani, Sorin Satmari, Dan Gabor,  Anghel Mănăstireanu, Gheorghe Stancu, 

Alexandru Spiridon, Crin Antonescu. 

   Comisia a luat apoi în dezbatere şi a adoptat, cu majoritate de voturi, 

articolele 1-3, din Titlul I “Dispoziţii generale”. La dezbateri au luat cuvântul 

următorii deputaţi: Anghel Stanciu, Antonescu Niculae Napoleon, Brezniceanu 

Alexandru, Sorin Stănescu, Ecaterina Andronescu, Gheorghe Andrei, Vasile 
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Berci, Nusfet Şaganai, Dan Palade, Petre Moldovan, Nicolae Vasilescu, Petru 

Bejinariu, Ionel Marineci. 

În continuare lucrările şedinţei au fost  conduse de dl. vicepreşedinte 

Gheorghe Secară. Comisia a luat în dezbatere proiectul de lege pentru modificarea 

şi completarea art. 1 din Legea nr. 199 / 1998 privind dreptul absolvenţilor 

învăţământului particular liceal, profesional şi postliceal de a susţine examenul de 

finalizare a studiilor la unităţile similare din învăţământul de stat. Comisia, cu 

unanimitate de voturi a fost de acord ca şi promoţia 1999 să poată susţine 

examenele respective la unităţi similare din învăţământul de stat.  La dezbateri au 

luat cuvântul următorii deputaţi: Gheorghe Secară, Virgil Petrescu, Alexandru 

Ionescu,Mihai Vitcu, Ferenc Asztalos, Aureliu Săndulescu. 

 

 

 

        PREŞEDINTE         SECRETAR  

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu                 Prof.univ.dr.Alexandru Ionescu 

 

 

 

 


