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La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi membrii comisiei. 
 

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

- Andrei Kiraly Gheorghe – secretar de stat 
 De la Agenţia Naţională pentru Sport şi Tineret  
 - Doina Melinte – preşedinte 
 Iniţiatori 
 - Stroian Toader – deputat. 

 
 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei este următoarea:  

Marţi, 26  octombrie 2010  
 1. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 2, aliniatul 2 al Legii 213 
din 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. Pl.x. 154/2010. 
Raport. Termen: 29 aprilie 2010. Iniţiator: deputat Bogdan Cantaragiu. C.D. – 
Cameră decizională. 
 2. Propunere legislativă privind aprobarea Programului naţional pentru 
modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităţilor de învăţământ. Pl.x. 233/2010. 
Raport. Termen: 27 mai 2010. Iniţiatori: deputat PD-L: Apostolache Mihai Cristian; 
senator PSD+PC: Geoană Mircea Dan. C.D. – Cameră decizională. 
 3.  Proiect de Lege pentru modificarea art. 64 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000. PL.x 228/2010. Raport. Termen: 27 mai 2010. Iniţiatori: 
deputaţi PD-L: Alecu Valeriu, Chirilă Constantin, Geantă Florian Daniel, Oprişcan 
Mihai Doru, Stroian Toader, Tabără Valeriu, deputaţi PSD+PC: Dumitru Ion, Ghiveciu 
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Marian, Mocanu Vasile, Stan Ioan; senator PD-L: Başa Petru. C.D. – Cameră 
decizională. 
 4. Proiect de Lege pentru completarea art.14 din Legea educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000. PL.x. 306/2010. Raport. Termen: 3 iunie 2010. Iniţiator: senator PD-L 
Plăcintă Sorina Luminiţa. C.D. – Cameră decizională. 
 

Miercuri, 27 octombrie 2010 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Cristian Sorin Dumitrescu, 
preşedintele Comisiei.  

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a informat membrii Comisiei că la 
Comisie s-a primit o solicitate, din partea domnului Gheorghe Barbu, secretar general al 
Camerei Deputaţilor, de a se realiza o Declaraţie cu ocazia celebrării a 150 de ani de la 
înfiinţarea Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi a prezentat textul Declaraţiei 
solemne a Camerei Deputaţilor, solicitând să se facă propuneri pentru modificarea 
acestuia dacă se consideră necesar. 
 Membrii Comisiei au considerat că textul propus este atotcuprinzător şi potrivit. 

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea articolului 2, 
aliniatul 2 al Legii 213 din 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de 
liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din 
România (Pl.x. 154/2010).  

Domnul consilier Petru Andea a precizat că propunerea legislativă a fost 
dezbătură în mai multe rânduri, concluzia la care s-a ajuns de fiecare dată fiind 
respingerea. 

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a arătat că obiectul de reglementare al 
propunerii legislative face obiectul altui act normativ care se află în avizare la Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. În consecinţă, Guvernul nu susţine 
aprobarea propunerii legislative.  

Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului propunerea de respingere 
care a fost aprobată cu unanimitate de voturi, din următoarele considerente: 
 - cele două specializări au propriile competenţe profesionale, cărora le răspund la 
nivel practic, ocupaţia de psihopedagog special din sfera ştiinţelor educaţiei, respectiv 
profesia de psiholog aferentă psihologiei. În consecinţă, psihopedagogii speciali nu deţin 
competenţele specifice psihologilor, activităţile specifice din domeniul psihopedagogiei 
speciale suprapunându-se doar parţial cu cele din domeniul psihologiei; 
  - profesia de psiholog este o profesie reglementată în România în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 213/2004, iar profesia de psihopedagog nu este o profesie 
reglementată în România. 
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A urmat propunerea legislativă privind aprobarea Programului naţional pentru 

modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităţilor de învăţământ (Pl.x. 233/2010). 
Domnul consilier Ioan Voica a prezentat propunerea legislativă şi a arătat că 

aceasta are o slabă fundamentare, nu se specifică la ce categorie de terenuri de sport se 
referă. 

Doamna Doina Melinte, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport şi Tineret, a 
subliniat că există suficiente reglementări pe această temă, iar Guvernul nu susţine 
aprobarea.  

Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului propunerea de respingere 
care a fost aprobată cu 12 voturi pentru respingere, 3 voturi împotriva respingerii şi 6 
abţineri, din următoarele considerente: 
 - prevederile propunerii legislative nu sunt suficient de clare, formularea textelor 
este prea generală, putând conduce la ambiguitate şi la dificultăţi în procesul de aplicare 
a actului normativ;  
 - nu sunt definite clar scopul, obiectivul general şi obiectivele specifice ale 
programului;  
 - nu există precizări clare cu privire la durata desfăşurării programului, 
modalitatea concretă de acordare a finanţării; 
 - nu există precizări clare cu privire la ordonatorul principal de credite şi titularul 
dreptului de administraţie; 
 - promovarea acestei propuneri legislative presupune un efort suplimentar din 
partea bugetului de stat şi a bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, 
nefiind precizate sursele de finanţare necesare aplicării măsurilor propuse. 

 
Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea art. 64 din 

Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PL.x 228/2010).  
Domnul consilier Ioan Voica a prezentat proiectul de lege şi a arătat că este vorba 

de necesitatea de a repara o eroare a vechii legi care nu permitea cumularea rentei 
viagere aferente titlului de vicecampion olimpic cu rentele viagere aferente altor titluri 
sportive de prestigiu, cum ar fi cel de campion mondial sau de campion european.  

Domnul deputat Toader Stroian, iniţiator al proiectului de lege, subliniază că 
extinderea ariei de acordare a rentei viagere şi pentru medalia de argint în competiţiile 
sportive de la Jocurile Olimpice este o reparaţie făcută sportivilor. 

Domnul deputat Anghel Stanciu a susţinut aprobarea proiectului de lege. 
Doamna deputat Doiniţa Chircu a menţionat că Grupul parlamentar al PDL 

susţine aprobarea proiectului de lege.  
Doamna Doina Melinte, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport şi Tineret, a 

arătat că Guvernul susţine aprobarea.  
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului aprobarea proiectului de 
lege, care a fost aprobat cu amendamente, cu 21 de voturi pentru şi 3 abţineri.  
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 A urmat proiectul de Lege pentru completarea art.14 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000 (PL.x. 306/2010). 
 Domnul consilier Ioan Voica a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare completarea articolului 14 din Legea educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acordării unor drepturi 
sportivilor de performanţă amatori. 

Doamna Doina Melinte, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport şi Tineret, a 
arătat că Guvernul nu susţine aprobarea proiectului de lege.  

Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului propunerea de respingere 
care a fost aprobată cu unanimitate de voturi, din următoarele motive: 
 - există două categorii de sportivi de performanţă: sportivi amatori şi sportivi 
profesionişti. Diferenţa între aceste categorii constă în aceea că sportivii profesionişti 
trebuie să aibă licenţa de sportiv profesionist şi să încheie cu o structură sportivă, în 
formă scrisă, un contract individual de muncă sau o convenţie civilă. În urma încheierii 
unui astfel de contract, persoana fizică respectivă se obligă să presteze o muncă pentru 
care este remunerat, şi pe cale de consecinţă dobândeşte calitatea de salariat. Sportivii 
amatori, prin definiţie, sunt acei sportivi care nu se supun acestor condiţii; 
 - prin adoptarea acestei iniţiative legislative, nu s-ar mai face nici o diferenţă între 
sportivi profesionişti şi sportivi amatori.  
 
 
 
 În ziua de miercuri, 27 octombrie 2010, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de 
zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a 
Comisiei.   
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU  
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