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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 
COMISIA PENTRU ÎNV ĂŢĂMÂNT, 
ŞTIIN ŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 29 septembrie 2016 

Nr.4c-9/183 

COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLIC Ă 
ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONAL Ă 
Bucureşti, 29 septembrie 2016 

Nr.4c-12/357 
 

RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei  

cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive  
(PLx.316/2016) 

 
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx.316 din 01 septembrie 2016, 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au primit, spre dezbatere, în 
fond, proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a 
jocurilor sportive. 

 
           Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, precum şi avizul favorabil al  
Consiliului Legislativ.   
                                                                                                         
           Proiectul de Lege are ca obiect modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a 
jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii unor aspecte referitoare la activitatea de verificare a 
arenelor în incinta cărora se desfăşoară competiţii sportive, din punctul de vedere al respectării condiţiilor de siguranţă. În principal, se are în 
vedere: includerea reprezentanților ISU în cadrul comisiilor care verifică, înainte de începerea fiecărui sezon competițional, îndeplinirea 
condițiilor de siguranță de către arenele unde se desfășoară competiții sportive cu grad de risc; flexibilizarea textului de lege astfel încât în 
cadrul comisiei să poată fi desemnați mai mulți reprezentanți ai Jandarmeriei Române și inspectoratelor pentru situații de urgență; înăsprirea 
regimului sancțiunilor aplicat nerespectării obligațiilor prevăzute de lege.  

 
2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din 

Constituţia României, republicată. 
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3. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. 

Comisia pentru învăţământ, ştiin ţă, tineret şi sport a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 27 septembrie 2016.   
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a participat ca 

invitaţi: domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, domnul maior 
Adrian Vlad - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.   

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea 
proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 14 septembrie 
2016.   

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a participat ca 

invitat doamna Claudia Maria Manda - subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 

adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
 
4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 27 iunie 2016. 

 
5.  În urma dezbaterii, Comisiile propun Plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

   
         PREŞEDINTE                                       PREȘEDINTE 
                              ADRIAN NICOLAE DIACONU                                                Ion MOCIOALC Ă  
 
 
                                       SECRETAR            SECRETAR 
                             Florica CHERECHEȘ                                                                         Ioan Benga 
 

 
Consilier parlamentar                                                      Consilier parlamentar  
Ioana Florina Mînzu                                                                                                                                        Dr. George Cucu       

 


