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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 26 și 28 mai 2015 

 
Şedinţele Comisiei din zilele 26 și 28  mai 2015 au avut următoarea ordine de zi: 
 

Marți, 26 mai 2015  
RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice 
sportului nr. 69/2000. Plx 32/2015. Termen: 19 februarie 2015.  

2. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 69 din 2000 a 
educaţiei fizice şi sportului. Plx. 257/2015. Raport. Termen: 2 aprilie 2015.  

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000. PLx. 416/2015. Raport. Termen: 11 iunie 2015.  

AVIZE 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 

pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și alte măsuri. PLx. 
404/2015. Aviz. Termen: 22 mai 2015. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

5. Propunere legislativă privind abrogarea art.15 din Ordonanţa Guvernului 
nr.29/2013. Plx. 420/2015. Aviz. Termen: 28 mai 2015.  

Joi, 28 mai 2015 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 
Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de domnul deputat Adrian Nicolae 

Diaconu, președintele Comisiei.  
Ordinea de zi și programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  

 La invitaţia membrilor  Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport doamna 
Gabriela Szabo, ministrul Tineretului și Sportului, a prezentat membrilor Comisiei o 
informare cu privire la activitatea desfășurată și viziunea strategică a ministerului pentru 
dezvoltarea sportului și perspectivele tinerilor români. 

Doamna ministru Gabriela Szabo a făcut precizări cu privire la segmentele sport, 
tineret, tabere și agrement, investiții și dezvoltarea relațiilor internaționale. Ministrul 
Tineretului și Sportului are în subordine 48 de cluburi cu peste 400 de ramuri sportive, din 
care 336 sunt olimpice. Bugetul federațiilor naționale pentru anul 2014 a fost de 74.885.055 
lei de la bugetul de stat și 40.629.735 lei din venituri proprii ale ministerului. În ceea ce 
privește diversificarea resurselor financiare, doamna ministru a precizat că s-a reușit 
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alocarea a 3% din încasările pe taxele pe jocurile de noroc și 2% din taxa specială către 
ramura sportivă. În sprijinul cluburilor sportive au fost finanțate 51 de proiecte prin 33 de 
federații sportive, în valoare de 6.366.000 lei din venituri proprii ale ministerului. 
Investițiile în anul 2014 s-au ridicat la un total de 26.524.800 lei și s-au concentrat pe 10 
complexe sportive naționale (CSN): Piatra Arsă, Snagov, Poiana Brașov, Orșova, Bascov, 
Izvoru Mureșului, Lia Manoliu București, Sala Polivalentă București și Complexul 
Studențesc Tei București.  

 Pentru a sprijini procesul de pregătire al sportivilor, Guvernul României a 
achiziționat și transferat către cluburile sportive și instituțiile din subordinea ministerului 
102 microbuze.  

Din punct de vedere legislativ, în anul 2014, s-au modificat normele financiare în 
sport cu referiri clare la ciclurile olimpice 2013-2016 și 2016-2020, s-a stabilit acordarea 
indemnizației sportive lunare pentru antrenorii naționali desemnați prin ordin de ministru, s-
a modificat hotărârea de guvern cu privire la activitățile desfășurate prin finanțarea din 
veniturile proprii ale ministerului, s-au introdus profesia de antrenor național, cea de sportiv 
de înaltă performanță și sportiv de performanță în Clasificarea Ocupațiilor din România.  

În momentul de față, există în dezbatere publică propunerile de modificare și 
completare a Legii educației fizice și sportului, doamna ministru specificând cu privire la 
aceasta că nu dorește o nouă lege, ci adaptarea celei existente la noile realități, cu sprijinul 
tuturor factorilor implicați și interesați.  

Ministerul a propus introducerea în noul Cod Fiscal a unor facilități fiscale pentru 
sprijinirea activității de educație fizică și sport de către agenții economici. Astfel, s-a decis 
scăderea TVA la 9% pentru evenimente sportive și scutirea bazelor sportive de impozite. 
Totodată, în discuțiile purtate cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării 
Științifice s-a solicitat introducerea unui capitol distinct în legea educației cu privire la 
domeniul sportiv. Se dorește realizarea unor parteneriate între școli și cluburile sportive 
școlare prin care să li se permită elevilor să practice sport, după orele de curs, gratuit, fără a 
plăti abonamente.  

O atenție deosebită s-a acordat juniorilor mici, categoriilor de vârstă care reprezintă 
selecția secundară, premergătoare loturilor naționale, cu scopul creării unei vaste baze de 
selecție și a unui număr mai mare de campioni.  

Ministerul Tineretului și Sportului și-a exprimat angajamentul și susținerea pentru 
organizarea, împreună cu federațiile sportive naționale, a unor competiții internaționale 
majore precum: Campionatul European de Fotbal 2020, Campionatul European de 
Gimnastică 2017, Cupa mondială bob sanie, Campionatele balcanice de atletism.  

În domeniul tineretului, ministerul a definitivat și aprobat o serie de programe și 
proiecte naționale și internaționale prin care se organizează diferite evenimente: Concursul 
național de proiecte de tineret/studențești 2015, Ziua Tineretului. 

Pe parcursul discuţiilor deputaţii, membri ai Comisiei, au formulat precizări cu 
privire la situaţia sportului românesc și a performanțelor competiționale înregistrate de 
acesta, precum și la acțiunile derulate pentru tineret. Totodată, au adresat doamnei ministru 
Szabo întrebări cu privire la o nouă lege a sportului, bazele sportive, echipamentul sportiv, 
sălile de sport, alimentația sănătoasă în rândul elevilor, programele de tineret din cadrul 
programelor autorităților locale.  

Domnul preşedinte Adrian Nicolae Diaconu a subliniat faptul că astfel de informări 
din partea ministerului trebuie realizate cu prilejul fiecărui moment important de pe 
parcursul anului competițional și sportiv, dar și a evenimentelor din domeniul tineretului, 
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fiind o modalitate de a transmite acţiunile şi priorităţile guvernului, în speţă ale ministerului, 
către membrii Parlamentului, şi prin aceştia către cetăţeni. 
 În continuare doamna ministru Gabriela Szabo a răspuns întrebărilor adresate de 
membrii Comisiei. La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Dragoș Gabriel Zisopol,  
Anghel Stanciu, Raluca Turcan, Ion Eparu, Florica Cherecheș, Radu Zlati, Petru Andea, 
Szabo Odon, Victor Cristea, Sorin Avram Iacoban.  
 
 Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterea propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii educației fizice sportului nr. 69/2000. Plx 32/2015. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
alineatului (2) al articolului 69 al Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare. Scopul propunerii legislative este acela de a asigura 
includerea cheltuielilor salariale care se acordă  participanţilor la acţiunile de pregătire 
sportivă în categoria cheltuielilor eligibile, în cazul finanţărilor nerambursabile provenite 
din fonduri publice acordate de autorităţile administraţiei publice locale pentru activităţi 
nonprofit de interes general.  
 Doamna secretar de stat Carmen Tocală a prezentat propunerea legislativă și a 
precizat că există reglementare în acest domeniu, ministerul nu susține aprobarea. 
 Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus respingerea propunerii 
legislative. 
 În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi, din 
următoarele considerente: 
 - iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor 
legislative propuse prin proiectul de act normativ, în conformitate cu prevederile art. 138 
alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă are implicaţii 
asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prezentarea 
fişei financiare însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată. Totodată, potrivit 
prevederilor art. 7 din Legea responsabilităţii fiscale nr. 69/2010 şi ale art. 33 din Legea nr. 
24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuia efectuat şi un studiu 
de impact;  
 - prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/20007privind aprobarea Normelor financiare 
pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare, antrenorii naționali și 
sportivii de înaltă performanță pot beneficia de sprijin financiar pe perioada acțiunilor de 
pregătire și participare în competițiile sportive.  
 
 A urmat dezbaterea propunerii legislative pentru completarea şi modificarea Legii nr. 
69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului. Plx. 257/2015. 
 Domnul deputat Adrian Miroslav Merka, inițiator, a prezentat propunerea legislativă 
și a susținut aprobarea acesteia. 
 Doamna secretar de stat Carmen Tocală a menționat că ministerul susține aprobarea 
propunerii legislative. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu a propus amânarea dezbaterii deoarece în textul legii 
se prevede un acord comun între Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Educației 
și Cercetării Științifice, minister care nu este prezent la dezbatere. 
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 Domnul deputat Petru Andea a susținut amânarea dezbaterii pentru că propunerea 
legislativă modifică și Legea educației naționale, nr.1/2011, deci este necesar ca la dezbateri 
să fie prezent și reprezentatul Ministerului Educației și Cercetării Științifice 
 În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost amânată, cu unanimitate de voturi. 
 La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Radu Zlati, Dragoș Gabriel Zisopol.  
 
 În continuare a fost luat în dezbatere proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. PLx. 416/2015. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.5 din 
Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 
Scopul proiectului de lege  este acela de a asigura recompensarea nediscriminatorie a 
performanţelor sportive, prin acordarea aceloraşi recompense materiale tuturor 
performerilor sportivi, inclusiv sportivilor cu dizabilităţi laureaţi ai marilor competiţii 
paralimpice.  
 Doamna secretar de stat Carmen Tocală a precizat că ministerul susține adoptarea în 
forma de la Senat. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu a propus amânarea și discutarea proiectului de lege 
în momentul dezbaterii proiectul de modificare a Legii sportului nr.69/2000. 
 Doamna deputat Florica Cherecheș nu a fost de acord cu amânarea și a propus să se 
treacă la dezbaterea proiectului de lege.  
 Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a propus adoptarea proiectului de 
lege.  
 Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a supus votului propunerea de amânare a 
dezbaterii, propunere care nu a fost aprobată, întrunind 4 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 
1 abținere. 
 În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. În urma 
dezbaterii, cu 11 voturi pentru, 1 abţinere şi 2 voturi împotrivă, Comisia a adoptat proiectul 
de lege cu amendamentele admise din Anexă.  
 
 Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a constat lipsa de cvorum și în 
consecință a suspendat lucrările ședinței.  
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Tineretului și Sportului 

- Gabriela Szabo – ministru 
- Carmen Tocală – secretar de stat 
- Cristian Cosmin – secretar de stat 
- Adrian Călin Buzgău – subsecretar de stat 

Inițiatori: 
- Deputat Merka Adrian Miroslav – Plx 257/2015. 

 
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: Diaconu Adrian Nicolae - 

președinte, Băișanu Ștefan Alexandru - vicepreşedinte, Iacoban Sorin Avram - 
vicepreședinte, Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte, Cristea Victor - secretar, Turcan 
Raluca – secretar, Andea Petru, Ardeleanu Sanda-Maria, Cherecheş Florica, Deaconu 
Mihai, Dumitru Ovidiu-Ioan, Enache Marian, Eparu Ion, Grecea Maria,  Kereskényi Gábor,  
Oros Nechita-Adrian, Rădulescu Romeo, Resmeriță Cornel-Cristian, Stanciu Anghel, Szabó 
Ödön, Zlati Radu. 
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La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Anușca Roxana Florentina,  
Berci Vasile, Gust Băloșin Florentin, Marin Laura, Vasilică Radu Costin.  

 
În ziua de joi, 28 mai 2015, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 

individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.   
  

La şedinţa Comisiei de joi, 28 mai 2015 au fost prezenţi următorii deputaţi: 
Diaconu Adrian Nicolae – președinte, Băișanu Ștefan Alexandru – vicepreşedinte, Iacoban 
Sorin Avram – vicepreședinte,  Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte, Cristea Victor  - 
secretar, Turcan Raluca- secretar, Andea Petru, Anuşca Roxana-Florentina, Ardeleanu 
Sanda-Maria, Berci Vasile, Cherecheş Florica, Deaconu Mihai, Dumitru Ovidiu-Ioan, 
Enache Marian, Eparu Ion,  Grecea Maria, Gust Băloşin Florentin, Oros Nechita-Adrian,  
Rădulescu Romeo, Resmeriţă Cornel-Cristian, Stanciu Anghel, Vasilică Radu Costin,  Zlati 
Radu. 

 
La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Kereskényi Gábor, Marin Laura 

și Szabó Ödön.   
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Adrian Nicolae DIACONU 
 
 


