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Miercuri, 14 octombrie 2009 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi 2 deputaţi, după 
cum urmează: 

- doamna Chircu Doiniţa Mariana  - Grupul Parlamentar al PD-L 
- doamna Iacob Ridzi Monica Maria - Grupul Parlamentar al PD-L. 

  
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării    
- Ioana Mihăilă - director 
 

 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei este următoarea: 
 
 I. Informare cu privire la: 
 - proiectele legislative pe care Ministerul Tineretului şi Sportului doreşte să le 
susţină sau să le iniţieze; 
 -  principalele programe şi proiecte propuse în domeniul tineretului şi sportului; 
 - obiective asumate, stadiul proiectelor actuale, teme de interes precum 
combaterea violenţei pe stadioane, promovarea sportului de masă ş.a. 
 INVITAT: Doamna Sorina Luminiţa PLĂCINTĂ - Ministrul Tineretului şi 
Sportului.  

 
II. AVIZ 

 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2009 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2009. PL-x 398/2009. Aviz comun cu Comisia 
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pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului. Termen: 30.10.2009. Iniţiator: 
Guvern. C.D. + S. – Cameră decizională. 

 
 

Joi, 15 octombrie 2009 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

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

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a informat 
că doamna Sorina Luminiţa Plăcintă, Ministrul Tineretului şi Sportului, a adresat 
rugămintea de amânare a dezbaterii planificate pentru o dată ulterioară, din motive 
obiective. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a subliniat că situaţia de la 
Ministerul Tineretului şi Sportului este îngrijorătoare: se puteau face foarte multe lucruri 
bune, dar, din cauza managementului, o şansă mare a fost irosită şi probabil că în 
viitorul Guvern acest minister se va desfiinţa.  
 Dezbaterile continuă cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 (PL-x 
398/2009). 
 Domnişoara expert Ioana Mînzu prezintă proiectul de lege, specificând că 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Ministerul Tineretului şi Sportului nu 
primesc suplimentări bugetare, realizându-se doar o redistribuire între capitole a sumelor 
existente. Sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate se majorează cu 170 mil. lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal 
ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.  
 Doamna Ioana Mihăilă, director în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, a 
menţionat că Guvernul susţine avizarea favorabilă a proiectului de lege deoarece este 
introdus în fila de buget Palatul Naţional al Copiilor, care a rămas în patrimoniul 
ministerului. De asemenea, s-a introdus la anexa 3/25/13, titlul 57 „Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” cu suma de 40.132 mii lei. Prin 
art. 26 al ordonanţei se prevede majorarea cu suma de 170 mil. lei a bugetului pentru 
finanţarea cheltuielilor de personal ale instituţiilor sau ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, care poate fi accesată de consiliile judeţene, în funcţie de 
necesităţile acestora.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a precizat că s-a realizat un lucru 
pozitiv cu finanţarea Palatului Copiilor şi de asemenea şi cu această rezervă de bani de 
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la administraţiile locale care poate fi accesată pentru salarii. În consecinţă, este de acord 
cu avizarea favorabilă. 
 Domnul deputat Victor Cristea a întrebat dacă numai Palatul Naţional al Copiilor 
este luat în consideraţie sau dacă sunt avute în vedere şi alte lucrări de investiţii 
începute.  
 Doamna Ioana Mihăilă, director în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
precizat că este vorba doar de Palatul Naţional al Copiilor, iar celelalte investiţii vor 
primi bani de la consiliile locale. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului eliberarea avizului 
favorabil, care s-a aprobat cu unanimitate de voturi.  
 Având în vedere evenimentele negative înregistrate în ultima perioadă la nivelul 
sportului naţional, precum rezultate total nesatisfăcătoare ale loturilor reprezentative, 
violenţa fizică şi verbală în arene şi în afara acestora, dar şi instabilitatea instituţională 
care guvernează sportul românesc, domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu 
propune organizarea unei dezbateri împreună cu principalii responsabili ai sportului 
românesc, la o dată care va fi stabilită ulterior.  
  
 
 

În ziua de joi, 15 octombrie 2009, 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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