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La lucrări sunt prezenţi toţi membrii comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Petru Andea, vicepreşedinte 

al Comisiei.  

Ordinea de zi: întâlnire informală a Comisiei cu antrenorii Lotului 

Olimpic de Gimnastică: Octavian Belu şi Mariana Bitang. 

Dl. vicepreşedinte Petru Andea solicită acordul Comisiei pentru ca 

presa să participe la lucrările comisiei. Cu unanimitate de voturi se aprobă 

accesul presei la şedinţă. 

Dl. Octavian Belu adresează mulţumiri Comisiei pentru elaborarea 

Legii sportului care a adus multe îmbunătăţiri mişcării sportive. De 

asemenea precizează că tergiversarea semnării unui contract între 

antrenori, COSR şi Federaţia de gimnastică a dus la situaţia creată în 

momentul de faţă. Solicită sprijin pentru reglementarea semnării de către 

antrenori a unui contract de muncă cu Federaţia de gimnastică, dublat de 

alt contract care să-i implice în antrenarea Lotului Olimpic. Problemele 

de acest gen s-au rezolvat până acum mai mult mediatic. 
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D-na Mariana Bitang nu ştie în ce măsură poate Comisia să rezolve 

aceste probleme dar poate cere  stabilirea unor contracte  între antrenori şi 

Federaţia de gimnastică.  

Dl. vicepreşedinte Petru Andea roagă membrii Comisiei să se 

pronunţe în acest caz. 

D-na deputat Monalisa Găleteanu consideră că prin Legea 

nr.69/2000 nu s-a reglementat relaţia antrenor-sportiv şi va încerca să 

aducă amendamente care să reglementeze situaţia în acest sens. 

Dl. deputat Horia Toma subliniază bunăvoinţa comisiei de a 

corecta legislaţia sportivă. 

D-na deputat Angela Buciu arată că arta şi sportul, în afară de 

muncă presupune şi ştiinţă. Va sprijini comisia în demersurile pe care le 

face. 

Dl. deputat Mircea Puşcă doreşte să cunoască lipsurile din 

legislaţie care împiedică desfăşurarea relaţiei antrenor-sportiv, dacă în 

contract se stipulează sume de bani. 

Dl. Octavian Belu arată că a avut contract de muncă cu Federaţia  

Română de Gimnastică, iar în ultimii doi ani a primit şi o bursă de 

excelenţă, pe care nu ştie cum să o interpreteze: ca pe un salariu, ca pe o 

bursă. Nu ştie dacă este corect aşa.   

Pentru un răspuns mai  competent dă cuvântul avocatei sale, 

doamna Mariana Ştefan. Doamna avocat consideră că invitaţia primită de 

la Comisie reprezintă dorinţa membrilor acesteia de a evita comiterea 

unei nedreptăţi şi de a înlătura eventualele imperfecţiuni existente în 

legislaţia românească din domeniul sportiv. Doamna Mariana Ştefan 

subliniază faptul că exista două probleme ce trebuie rezolvate: prima 

legată de necesitatea încheierii unui contract de muncă între cei doi 

antrenori – Octavian Belu şi Mariana Bitang – şi Federaţie, iar a doua – în 

ceea ce priveşte convenţiile dintre părţi. Doamna avocat subliniază că 
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legislaţia românească în vigoare, respectiv Legea sportului, nu interzice 

încheierea unei astfel de convenţii. 

Dl. deputat Adrian Moisoiu consideră că la baza acestei situaţii stă 

dorinţa unora de a detrona gimnastica feminină din România de pe 

primele poziţii ale podiumului mondial şi olimpic. Domnul deputat 

Moisoiu insistă asupra faptului că cei doi antrenori ar trebui îşi retragă 

demisia. 

 Dl. deputat Cristian Adomniţei doreşte să pună două întrebări, şi 

anume: plecând de la experienţa domnilor antrenori, ce soluţii întrevăd 

dânşii pentru rezolvarea problemelor de sistem şi dacă în urma rezolvării 

acestei probleme consideră viabilă revenirea ca antrenori la Lotul 

Naţional ? 

Dl. Octavian Belu consideră că este necesară detalierea punctelor şi  

clauzelor ce trebuie înscrise într-un contract de acest tip – antrenor-

federaţie –. Sistemul actual este perfectibil şi speră că acest incident va 

duce la rezolvarea problemelor de legislaţie. Domnul Belu precizează că 

se pune la dispoziţia Comisiei în vederea aducerii unor propuneri de 

modificare şi amendamente la Legea sportului, pe segmentul pe care-l 

cunoaşte. 

Dl. deputat Alecsandru Ştiucă şi domnul deputat Romanescu îi 

încurajează pe cei doi antrenori să nu renunţe, să revină la Lotul Naţional. 

Domnul deputat Manta Pantelimon consideră că s-a făcut o 

nedreptate celor doi antrenori şi-i îndeamnă să-şi continue activitatea la 

Lot. 

Domnul deputat Mihai Radan afirmă că s-a mândrit întotdeauna cu 

performanţele obţinute de Lotul Naţional de Gimnastică al României şi că 

va susţine varianta cea mai bună pentru modificarea legislaţiei în 

domeniu. 
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Domnul deputat Florea Damian propune ca într-o şedinţă viitoare 

să fie invitaţi la şedinţa Comisiei reprezentanţi ai factorilor de decizie din 

sport: Agenţia Naţională pentru Sport, Comitetul Olimpic Sportiv Român, 

Federaţia Română de Gimnastică şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

Domnul deputat Mihai Dumitriu susţine că pentru îmbunătăţirea 

legislaţiei ar trebui analizate propuneri şi amendamente ale tuturor 

ramurilor sportive. 

Doamna deputat Ecaterina Andronescu  aminteşte că Legea 

educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 prevede necesitatea încheierii 

unor contracte. Există chiar un articol în care este  specificat că în cazul 

obţinerii unor performanţe de acest gen în art. 69 şi art.77 din lege.   

Dl.vicepreşedinte Petru Andea, în concluzie, menţionează că s-a 

format un lanţ care pleacă de la lacunele din Legea sportului către 

Federaţie şi consideră că nu este vorba de un complot ci de inadvertenţe 

în sistem. Este de acord cu invitarea la audieri a instituţiilor responsabile 

pentru ca pe viitor să nu mai existe astfel de probleme. Este de părerea că 

Legea sportului este centrată pe sportivi, structuri sportive, probabil 

capitolul antrenorilor este lacunar şi acest lucru va trebui corectat. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 

 

 

 

 

 


