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RAPORT 
asupra propunerii legislative privind Programul Naţional O Şansă prin Sport pentru copiii instituţionalizaţi 

(Plx. 482/2013) 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 482 din 11 noiembrie 2013, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, propunerea legislativă privind Programul 
Naţional O Şansă prin Sport pentru copiii instituţionalizaţi. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, Comisia pentru sănătate şi familie, avizul Consiliului Legislativ, Punctul de vedere al Guvernului. 
 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea Programului Naţional o Şansă prin Sport pentru copiii instituţionalizaţi, 
derulat în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului 
 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat 
ca invitat: domnul Cristian Cosmin – secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului.  
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 5. 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. 
 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 06 noiembrie 2013.  
 
 În urma dezbaterii, în şedinţele din 19 noiembrie, 9 şi 16 decembrie 2013, 04 martie 2014, Comisia a propus, cu  17 voturi pentru, 1 
vot împotrivă şi 2 abţineri, respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 
 - soluţiile propuse sunt insuficient conturate, imprecise şi incomplete, ceea ce ar determina o aplicare deficitară a acestora în practică. 
Astfel, nu sunt precizate: modul de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, respectiv a comisiei judeţene pentru selecţia în sport a 
copiilor instituţionalizaţi; perioada în care se fac preselecţia şi selecţia finală; condiţiile în care copii selectaţi, care se retrag din program, vor 
fi reîncadraţi la aceleaşi autorităţi tutelare; 
 - majoritatea cluburilor sportive din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului nu dispun de spaţii de cazare şi masă, iar cele care 
au în administrare astfel de spaţii nu pot asigura condiţiile necesare unui centru de plasament, care să ofere protecţia, creşterea şi îngrijirea 
copiilor instituţionalizaţi sau alte cerinţe ce decurg din situaţia specială a acestora;  
 - se poate crea o discriminare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse între copiii instituţionalizaţi şi copiii care provin din alte medii 
defavorizate;   
 - iniţiatorul nu a 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. 
 
 
   PREŞEDINTE                               SECRETAR 
                       Angel TÎLVĂR                                                                                             Victor CRISTEA 
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