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CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 06 noiembrie 2017 
Nr. 4c-9/316 
 

SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 24, 25 și 26 octombrie 2017 

 
Ordinea de zi a ședințelor Comisiei a fost următoarea: 

Marți, 24 octombrie 2017 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin. (21) din Legea nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale. Plx. 181/2017. Raport. Termen: 20 iunie 2017. C.D. – Primă 
Cameră sesizată. 

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare la 
abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte 
evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română 
la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin 
denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu 
ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg, la 19 
august 1985. PLx. 334/2017. Raport. Procedură de urgență. Termen: 26 octombrie 2017. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011. Plx. 254/2017. Raport. Termen: 24 octombrie 2017. C.D. – Primă 
Cameră sesizată. 

II. DIVERSE 
Miercuri, 25 octombrie 2017 

Dezbatere cu tema: Perspective și demersuri legislative pentru o lege a educației 
fizice și sportului modernă și cuprinzătoare - analiza proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PLx.274/2017). 

Joi, 26 octombrie 2017 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 
Marți, 24 octombrie 2017 

 
Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof.dr. Camelia Gavrilă, 

președintele Comisiei. 
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a propus să se înceapă ședința cu 

punctul 2 al ordinii de zi. 
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 Ordinea de zi, modificată, a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 
 
Lucrările ședinței au început cu proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei 

Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la 
partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, 
semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru 
aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi 
ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la 
meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg, la 19 august 1985. PLx. 334/2017 

Doamna preşedinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că proiectul are ca obiect, 
pe de o parte, ratificarea Convenției Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a 
siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive, 
adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016 și, pe de altă parte, denunțarea Convenției europene 
privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în 
special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg, la 19 august 1985, ratificată de 
România prin Legea nr.53/1998. Având în vedere că textul Convenției din anul 1985 și-a 
pierdut, în multe privințe, actualitatea, unele dintre prevederile sale fiind chiar contradictorii 
cu abordarea, bazată pe experiență și bune practici, a anilor recenți, a fost necesară 
revizuirea acesteia. Noua Convenție încorporează principiile de bază pentru reducerea și 
combaterea eficientă a riscurilor de siguranță și securitate pe care le prezintă evenimentele 
sportive, având ca fundament trei piloni: siguranță, securitate și servicii. 

Domnul deputat Vasile Cîtea a susținut adoptarea proiectului de lege.  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a propus 

Plenului adoptarea proiectului de Lege în forma inițiatorului. 
 
Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea art.31 alin. 

(21) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale. Plx. 181/2017. 
Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art.(21) din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul reorganizării şi funcţionării 
liceelor cu profil agricol în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi în 
coordonarea Ministerului Educaţiei Naționale.  

Doamna preşedinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat că iniţiatorii PLx.181/2017 
sunt deputaţi PSD, dar nu este prezent niciunul pentru a susține ideile și modificările 
preconizate, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, iar procesul legislativ va 
continua şi la Senat. Inițiativa se referă la modificări pe Legea nr.1/2011 şi presupune 
chestiuni legate de statutul liceelor agricole, modul în care acestea ar trebuie să funcţioneze, 
să fie organizate, finanţate, regimul de proprietate, condiţiile în care se doreşte o 
îmbunătăţire a calităţii personalului, a tinerilor formaţi pe acest traseu fie liceal, fie 
profesional. Amendamentele transmise de cele două ministere asupra propunerii legislative 
cuprind numeroase inadvertențe și multe sunt contradictorii. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educaţiei Naţionale 
susţine iniţiativa legislativă cu o serie de amendamente care au fost transmise Comisiei. Au 
existat consultări cu Ministerul Agriculturii pentru a găsi cele mai potrivite forme. Aşa cum 
au formulat iniţiatorii textul, cu un singur alineat în textul de lege, este insuficient, pentru că 
legea educaţiei are peste 350 de articole și în mai multe locuri există referiri la modul în care 
este organizat şi funcţionează un liceu. Referitor la liceele cu profil agricol trebuie avute în 
perspectivă toate modificările ce trebuie aduse în lege, motiv pentru care au apărut atât de 
multe amendamente adăugate propunerii legislative, aspecte care modifică substanțial 
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conținutul inițiativei. Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că ar trebui creată o 
secvenţă specială, în cuprinsul legii educaţiei, pentru învăţământul agricol aşa cum este şi 
pentru învăţământul militar și că mai sunt și alte lucruri care trebuie armonizate în 
amendamentele celor două ministere. 

Domnul subsecretar de stat Dima Maricel a menționat că s-au adoptat amendamente 
astfel încât să existe coerenţă în tot ce înseamnă această preluare. 

Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu a rugat reprezentanţii Ministerului 
Agriculturii să explice care este raţiunea preluării liceelor cu profil agricol, care sunt 
beneficiile care ar rezulta de pe urma unei astfel de schimbări. Dacă aceasta este cea mai 
bună soluție, atunci, pe această logică, ar putea să se treacă și liceele sanitare în subordinea 
Ministerului Sănătăţii și alte licee cu altfel de profiluri să fie duse către ministerele 
respective. În această situație, care mai este rolul Ministerul Educației, dacă fiecare minister 
îşi atribuie coordonarea liceelor. 

Doamna deputat Mihaela Huncă a întrebat cum se preconizează a se realiza 
finanţarea acestor licee, aspect neclarificat în corpul amendamentelor transmise Comisiei.  

Doamna preşedinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că la nivel judeţean în 
subordinea Ministerului Agriculturii se află direcţiile agricole, cele care ar trebui să aibă 
roluri similare cu inspectoratele şcolare. Așadar, este nevoie de o anumită competenţă pe 
domenii legate de învăţământul tehnic, de învăţământul profesional, mai ales că se are în 
vedere atât o coordonare tehnică, cât şi a disciplinelor de specialitate. 

Domnul deputat Anton Anton a întrebat de ce nu se realizează această coordonare pe 
modelul învăţământului dual și a arătat că nu pricepe nicicum sensul acestei inițiative. 

Domnul deputat Dragoş Gabriel Zisopol a menționat că expunerea de motive 
cuprinde elemente șocante: „valorificarea potenţialului agricol din România pe termen 
mediu şi lung nu se poate face fără curaj în reformarea sistemului de învăţământ agricol de 
către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. Ambele ministere și profesia agricolă, în general, trebuie să aibă interesul să susţină 
această reformă […] dacă luăm ca exemplu, un mecanizator agricol, un tractorist, astăzi el 
lucrează aproape pe o navă cosmică […]”. 

Domnul vicepreședinte Odon Szabo a menționat că forma propusă de către iniţiatori 
are probleme și nu poate fi susținută. În schimb, forma celor două seturi de amendamente pe 
care sunt parțial de acord ministerele, ținând cont și de structura legii educaţiei naţionale, 
este una viabilă. Există în momentul de faţă, secțiuni separate în cadrul legii educaţiei 
pentru învăţământul militar, învăţământul artistic, învăţământul special. Ministerul Educației 
Naționale propune o soluţie prin care se creează o secțiune pentru învăţământul agricol şi, în 
acest context, să dă posibilitatea ministerului de resort să finanţeze aceste licee, pe lângă 
finanţarea pe care o primeşte din finanţarea per capita de la Ministerul Educaţiei. Este 
precizat foarte clar în propunerea Ministerului Educaţiei că intră în discuție doar liceele care 
au exclusiv profil şi specializări agricole. În judeţul Bihor sunt două asemenea licee, 
exclusiv agricole, care, până în momentul de faţă, nu au avut posibilitatea să cumpere nici 
un utilaj nou.   

Domnul deputat Cristinel Romanescu a întrebat dacă se poate extinde această situație 
inclusiv la liceele cu program sportiv, astfel ca Ministerul Tineretului și Sportului să 
investească în toate liceele cu program sportiv, mai ales că acestea nu au în prezent suficient 
de mulţi bani, dar îşi doresc sportivi bine antrenaţi, care să participe la cât mai multe jocuri 
olimpice. 

Domnul subsecretar de stat Maricel Dima a precizat că rațiunea preluării rezultă din 
discuțiile de la toate întâlnirile pe care Ministerul Agriculturii le are cu producătorii, unde, 



4 
 

printre primele întrebări ridicate, apare problematica lipsei personalului calificat pe diferite 
specializări în agricultură. În ceea ce privește expunerea de motive la propunea legislativă și 
la comparațiile făcute, trebuie să se observe evoluțiile tehnice și progresul. După vizite la 6 
licee de acest tip, s-a constatat că dotarea liceelor agricole este de pe timpul fostului regim, 
tractoarele și utilajele fiind învechite, unele nici nu mai se fabrică și nici nu mai există. 
Astfel,  orele de practică efectuate pe acestea duc la o inexistentă pregătire a elevilor, 
deoarece acești a nu știu să lucreze cu noile utilaje. Ministerul vrea să se implice, astfel încât 
elevul să fie pus în legătură directă cu fermierii și să cunoască realitatea la zi. La această 
dată sunt licee cu teren agricol pe care se face practică, sunt alte licee care nu dețin astfel de 
terenuri. Prin prevederile propuse, ministerul vrea să intervină și să creeze spațiul, o 
suprafață minimă de 10 ha, așa cum este trecut în text, pentru înființarea de loturi 
experimentale și demonstrative, pentru a se putea realiza cu adevărat orele practice. La un 
moment dat, aceste licee au fost la Ministerul Agriculturii, fiind predate către Ministerul 
Educației. S-au predat 215 licee la nivel național, din care au rămas foarte puține. În 
momentul în care un elev își alege liceul pe care să îl urmeze, la sfârșitul clasei a VIII-a, 
liceele agricole sunt ultimele în preferințele acestora, astfel încât cei mai puțin pregătiți 
ajung în această zonă. Ministerul Agriculturii dorește să elaboreze o strategie pentru a 
soluționa această problemă. Ministerul Agriculturii are în vedere ca finanțarea liceelor să se 
facă prin subvenții de la stat, din venituri proprii și din parteneriate public-privat, după ce 
legea parteneriatului public-privat va fi legiferată. Referitor la implicarea direcțiilor agricole 
județene și a inspectoratelor școlare județele trebuie menționat că, la această dată, direcțiile 
agricole județe au în structura lor un compartiment de formare profesională a adulților în 
agricultură, iar în momentul în care se vor prelua aceste licee, se va modifica organigrama 
direcțiilor, prin crearea unui serviciu care să se ocupe în mod special de această activitate la 
nivelul fiecărui județ. În primul rând, printre primele lucru ce trebuie făcute, se numără 
investirea în tehnica și echipamentele agricole, care trebuie aduse la zi, apoi creat un spațiu 
de legătură directă cu zona practică, cu fermierii agricoli.  

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a susținut mărirea bugetului Ministerul 
Educației, problema fundamentală fiind subfinanțarea sistemului de educație românesc și nu 
trecerea liceelor dintr-o parte în alta. 

Domnul deputat Alexandru Rădulescu a afirmat că este o inițiativă legislativă corectă 
și nu trebuie văzută ca o diminuare a prerogativelor Ministerului Educației, ci ca o 
disponibilitate din partea Ministerului Agriculturii de a finanța, la rândul său, acest domeniu 
de activitate care ține de latura agricolă. Prin finanțarea superioară dată de intervenția 
Ministerul Agriculturii poate se va ajunge la un învățământ agricol superior, care va pregăti 
absolvenți adaptați la cerințele pieții muncii. Prin amendamente, se poate îmbunătăți sau 
înlocui tot ce este neclar.  

Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu a precizat că legea în vigoare permite deja 
susținerea și intervenția asupra infrastructurii acestor licee, iar Ministerul Agriculturii poate 
să se implice în formarea profesională a elevilor care urmează profilul agricol. A întrebat 
reprezentatul Ministerului Agriculturii cât și în ce măsură s-a implicat ministerul în procesul 
educațional din aceste licee. 

Doamna deputat Florica Cherecheș a propus respingerea acestei inițiative și a 
precizat că argumentele pe care reprezentatul Ministerului Agriculturii le-a invocat în fața 
Comisiei nu justifică o astfel de inițiativă, iar amendamentele propuse nu pot fi însușite de 
membrii Comisiei. Doamna deputat Florica Cherecheș a afirmat că România se confruntă cu 
lipsa personalului calificat, lipsa dotării liceelor, practica pe utilaje învechite. De aceea, este 
cazul să se susțină, să se dezvolte și să se finalizeze învățământul dual. 
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Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că trebuie însușit punctul de vedere al 
Ministerului Educației Naționale de către Comisie. 

Doamna prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a menționat că sunt două 
propuneri desprinse în urma discuțiilor, pe care le supune votului.   

Domnul secretar de stat Petru Andea a subliniat că, la nivelul fiecărui liceu, există un 
proces de învățământ, coordonat de Ministerul Educației, inspectorate școlare și activități 
administrative coordonate de administrația locală. Propunerea Ministerul Educației este ca 
activitățile administrative să fie preluate de către Ministerul Agriculturii, iar partea didactică 
să rămână în subordinea Ministerului Educației. În ceea ce privește discuția referitoare la 
învățământul dual, domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că această formă de 
învățământ este legătura școlii cu partenerii economici. Ministerul Agriculturii nu este un 
partener economic, dar Ministerul Agriculturii se poate implica în creșterea potențialului 
școlii agricole de a avea relații cu partenerii economici. Domnul secretar de stat Petru Andea 
a arătat că, de la adoptarea Legii nr.118/2016 de modificare a Legii nr. 1/2011, prin care s-a 
introdus posibilitatea ca liceele cu profil agricol să poată fi susținute de autoritățile locale și 
de Ministerul Agriculturii, a trecut doar un an, motiv pentru care Ministerul Agriculturii nu 
a avut timp suficient să se implice în reorganizarea și funcționarea liceelor cu profil agricol. 

Domnul subsecretar de stat Maricel Dima a susținut că Ministerul Agriculturii nu a 
avut suficient timp pentru a interveni în acest segment, iar aceste licee aparțin din punct de 
vedere administrativ de unitățile administrativ-teritoriale. 

Doamna deputat Lavinia-Corina Cosma a afirmat că reprezentanții celor două 
ministere au venit nepregătiți în Comisie, fără argumente în favoarea adoptării propunerii 
legislative.  

Domnul deputat Nicole Georgescu a arătat că ar fi mai ușor de înțeles acest transfer 
dacă s-ar prezenta un model, un exemplu de bună practică din altă țară, unde astfel de 
colaborări există. 

Domnul deputat Anton Anton a propus respingerea inițiativei ținând cont că 
Ministerul Agriculturii ar fi avut timp să se implice în educația agricolă a românilor și a 
elevilor dacă și-ar fi dorit acest lucru, dar realitatea este că nu  făcut nimic.  

Domnul deputat Sorin Moldovan a întrebat dacă Ministerul Agriculturii a făcut o 
evaluare sau un impact bugetar pe această măsură. 

Doamna vicepreședinte Theodora Șotcan a specificat că discuția s-a purtat într-un 
mod eronat, pe chestiuni generale și a propus să se discute pe amendamente, care să fie 
supuse la vot. 

Doamna prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a supus votului prima 
propunere făcută în ordine cronologică, aceea de respingere a inițiativei legislative, care s-
a adoptat cu 10 voturi pentru respingere, 7 voturi împotriva respingerii și 3 abțineri. 

 
Înainte de a fi luat în dezbatere punctul 3 de pe ordinea de zi, domnul vicepreședinte 

Odon Szabo și doamna deputat Ambgrus Izabella-Agnes (care l-a înlocuit pe domnul 
deputat Biro Zsolt Istvan), reprezentanții UDMR au părăsit sala.  

 
Lucrările au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 alin. (4) 

din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011  (Plx. 254/2017). 
Domnul deputat Marius Pașcan, inițiator, a specificat că inițiativa a plecat de la 

diplomele de premiere ale unor elevi români din Târgul Mureș, primite din partea unor școli 
cu clase majoritare de predare în limba maghiară, redactate exclusiv în limba maghiară. De 
aceea, elevii se consideră discriminați etnic. Situația apare și în alte județe din România, 
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unde apare o pondere de peste 20% a minorității maghiare. Diplomele trebuie redactate în 
limba română, în mod oficial, și, în mod secundar, în limba de predare.  

Domnul Petru Andea, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale, a 
precizat că Ministerul Educației Naționale nu susține adoptarea inițiativei, întrucât există 
prevederi clare cu privire la regimul actelor de studii, acte care se eliberează de către 
unitățile și instituțiile de învățământ, atât în preuniversitar, cât și în învățământul superior. 
Toate documentele care fac parte din Ordinul MENCS nr. 3844/2016 se redactează numai în 
limba română, în ceea ce privește regimul actelor de studii. Celelalte înscrisuri la care se 
face referire în lege se eliberează și în limbile în care se studiază. Astfel, conform 
reglementărilor legale în vigoare, în România se pot elibera și înscrisuri în alte limbi.  

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Sorin Moldovan, Florica Cherecheș, 
Robert Nicolae Turcescu.  

La finalizarea dezbaterilor, s-a admis raportul de adoptare asupra propunerii 
legislative cu 10 voturi pentru și 9 voturi împotrivă. 

 
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
De la Ministerul Educaţiei Naţionale 
- domnul Petru Andea - secretar de stat. 
De la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
- domnul Firicel Maricel Dima - subsecretar de stat 
- domnul Gheorghe Lăcătușu - consilier superior.   
Inițiatori: 
- domnul deputat Marius Pașcan. 
 

 La şedinţa Comisiei de marți, 24 octombrie 2017 au fost prezenţi următorii 
deputați: Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - 
vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu 
Robert Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan - înlocuit de doamna deputat 
Ambgrus Izabella, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu Nicolae, Meiroșu 
Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, 
Romanescu Cristinel, Teiș Alina, Todor Adrian, Turcan Raluca - înlocuită de doamna 
deputat Calista Maria, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Cîmpeanu Sorin Mihai, Iurișniți 
Cristina-Ionela, Mareș Mara, Nicoară Romeo Florin, Tîlvăr Angel. 

 
Miercuri, 25 octombrie 2017 

 
Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof.dr. Camelia Gavrilă, 

președintele Comisiei. 
 Doamna preşedinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menţionat că educaţia fizică, sportul, 
mişcarea nu pot fi disociate de un concept mai larg al educaţiei, între ele existând o 
interferenţă. Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 38/2017 modifică aspecte semnificative 
din Legea educaţiei fizice şi a sportului nr. 69/2000. Comisia a primit multe amendamente și 
puncte de vedere ale ministerelor, Comitetului Olimpic și Sportiv Român, federaţiilor 
sportive. Implicaţiile legislative sunt complexe, fie că ne referim la finanţare, la zona 
administraţiei locale, fie ca ne referim la chestiuni de legislaţia muncii. De aceea, la nivelul 
Comisiei pentru învăţământ s-a hotărât constituirea unei subcomisii de lucru care va 
armonizarea textul inițiativei.  
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 Domnul Butuza Cosmin, secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului, a spus 
că este foarte utilă iniţiativa de a organiza o dezbatere cu toate structurile implicate în sport. 
În momentul în care ministerul a elaborat ordonanţa, aceasta a avut două scopuri clare: de a 
debloca situaţia din administraţia publică, astfel încât primarii să poată finanţa sportul fără 
să aibă anumite temeri în privinţa unor controale; de a încerca să se introducă contractul de 
activitate sportivă în ideea unei fiscalităţii reduse pentru sportivi. Ministerul susține 
ordonanţa în forma inițială, cu mici modificări. 
 Domnul Petru Andea, secretar de stat Ministerul Educaţiei Naţionale, a arătat că 
Legea nr. 69/2000 a fost aprobată cu mulți ani în urmă și este firesc să fie corectată şi 
îmbunătăţită. Ministerul susţine forma care a fost adoptată de Guvern.  
 Domnul deputat Vasile Cîtea, președintele subcomisiei de lucru, a precizat că s-a 
elaborat un material de lucru ce a fost transmis și invitaților la dezbatere, pe care se va lucra.  
Este necesar să fie clarificate câteva direcţii de urmat, deoarece sunt ordonatori de credite 
care vor finanţa activităţile sportive și aceștia nu trebuie să fie găsiţi în culpă pentru această 
finanțare, aşa cum s-a mai întâmplat. Trebuie stabilit un prag minim sau maxim, până unde 
pot finanţa unităţile administrative pentru a nu intra în conflict cu alte instituţii de control.  
 Domnul Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, a precizat că a avut 
discuții pe această ordonanță cu preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe, domnul Viorel 
Ştefan, și au ajuns la concluzia că există aplicabilitatea legislaţiei de stat europene în 
domeniul ajutorului de stat, indiferent dacă este sau nu inclusă într-o prevedere legislativă 
naţională. Poate ar trebui să se vină cu ceva detalieri prin legislaţie secundară sau primară, 
de genul recomandări privind aplicarea. A prezentat propunerile susţinute de Consiliul 
Concurenţei: să se clarifice ce nu intră automat sub incidenţa regulilor de ajutor de stat; 
acolo unde este posibil, dacă se acordă o subvenţie din partea autorităţii publice să fie 
transformată într-un contract de prestări servicii între autoritate şi clubul respectiv; unde 
sunt cazuri speciale să fie tratate de la caz la caz şi să se găsească soluţii.  
 Domnul deputat Călin Matei a precizat că a avut foarte multe întrevederi cu 
reprezentanți ai consiliilor judeţene din ţară și aceștia sunt alarmaţi de această ordonanţă. 
Dacă în această ordonanţă rămâne textul referitor la ajutor de stat, de la 1 ianuarie 2018 nici 
o primărie sau consiliul judeţean din România nu mai acordă finanțare pentru sport, iar 
sportul de performanţă va avea cel mai mult de suferit.  
 Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu a menționat că este necesară o analiză a 
amendamentelor și o prioritizare a punctelor de vedere pentru a fi o dezbatere cât se poate 
de concretă.  
 Domnul Dumitru Costin, președinte Blocul Naţional Sindical, a precizat că sportul 
românesc nu poate să supravieţuiască pe termen scurt şi mediu decât în baza finanţării din 
bani publici, pentru că pe moment, finanţarea din mediul privat, cu câteva excepţii, este 
redusă. A susţinut necesitatea introducerii contractelor de prestării servicii. 
 Domnul Alexandru Dedu, vicepreşedintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a   
menționat că s-au făcut amendamente ce trebuie discutate foarte clar.   
 Domnul Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, a solicitat mai 
multe detalii de la reprezentanții Consiliului Concurenţei în ceea ce priveşte disputa dintre 
Ungaria şi Comisia Europeană pentru finanţarea pe sport şi în ceea ce priveşte statul francez 
și investiţiile pentru stadioane la campionatul european. 
 Doamna deputat Mihaela Huncă a solicitat să se analizeze propunerile făcute și textul 
ordonanței, fără alte discuții colaterale. 
 Domnul Constantin Căliman, director adjunct la Federaţia Sportului Şcolar şi 
Universitar şi preşedinte al Handbal Club Bucureşti, a specificat că, în fiecare judeţ, fiecare 
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autoritate locală interpretează diferit textul de lege. Propunere un amendament la art.182: 
„prin hotărârea autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume 
din bugetul local cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului 
de stat” şi să se introducă aici sintagma ”inclusiv a cheltuielilor de natură salarială”.  
 Domnul George Boroi, secretar general COSR, a susținut să se treacă la discuţiile 
punctuale pe amendamente.  

De la acest moment, lucrările ședinței sunt conduce de domnul deputat Vasile Cîtea, 
președintele subcomisiei de lucru. 

În continuarea lucrărilor se trece la dezbaterea textului și a amendamentelor. 
Domnul Alexandru Dedu, vicepreşedintele Comitetul Olimpic și Sportiv Român, a 

menţionat că susține respingerea punctului 5 din tabelul de lucru şi susţinerea 
amendamentului de la punctul 6, precum și eliminarea sintagmei „ajutor de stat” de la 
punctul 10. 

Domnul deputat Vasile Cîtea a propus să se elimine de peste tot din ordonanţă 
sintagma „ajutor de stat”. 

Domnul consilier Lucian Mircescu a susţinut respingerea punctului 5 şi introducerea 
punctului menţionat de domnul deputat Cristinel Romanescu. A arătat că este dificil de 
aplicat contractul individual de muncă de către majoritatea cluburilor din România, acestea 
fiind de fapt instituţii subordonate primăriilor care sunt instituţii publice. Introducerea 
contractului de activitate sportivă a fost făcută pentru a permite remunerarea participanţilor 
la activitatea sportivă, de către instituţiile publice. O instituţie publică atunci când angajează 
personal trebuie să respecte anumite norme, să se organizeze un concurs. Specificitatea 
activităţii sportive nu este tocmai compatibilă cu maniera în care instituţiile publice îşi 
recrutează personalul. Există şi situaţii în care, cu precădere cluburile private, pot să încheie 
un contract individual de muncă, în măsura în care  doresc, dar, în cazul cluburilor sportive 
de drept public, este mai puţin împovărătoare varianta contractului de activitate sportivă. 

Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu a întrebat dacă există un alt exemplu de 
derogare de acest tip de la codul fiscal, pentru o altă zonă. 

Domnul preşedinte Dumitru Costin a menţionat că se discută despre o cifră foarte 
mică la nivel naţional, circa 10.000 de sportivi profesionişti în disciplinele din România, şi 
nu despre sute de mii de sportivi, deci s-ar putea găsi un tratament fiscal mai favorabil 
sportului. Există un exemplu de derogare în cazul  angajaților din domeniul IT, care sunt 
trataţi diferit pentru stimularea acestei zone de activitate. 
 Domnul Lucian Mircescu a menţionat că derogarea se referă la art.67 alin. (2) din 
Codul Fiscal, la categoria venituri din profesii liberale - de exemplu veniturile obţinute de 
către medici, avocaţi, executori judecătoreşti, arhitecţi, traducători, sportivi. Codul Fiscal 
permite ca activitatea sportivilor să fie văzută drept activitate independentă, de aici și 
derogarea în legea specială care reglementează activitatea sportivă. Ministerul Tineretului şi 
Sportului nu susţine amendamentele depuse de domnii deputaţi Manole şi Vârză și domnul 
deputat Vasile Daniel Suciu. 
 Doamna director Claudia Georgescu a propus introducerea a două paragrafe noi la 
182, după litera f).  

Domnul consilier Lucian Mircescu a propus retragerea unui amendament al 
Ministerului, cel care se referă la sportivul profesionist care a încheiat cu o structură 
profesionistă un contract de activitate sportivă. Ar fi utilă abrogarea alin. (3).  
  Domnul deputat Cristinel Romanescu a propus un amendament nou la art.202. Să se 
introducă un alineat nou (41) cu următorul cuprins: „salarizarea personalului nou angajat în 
condiţiile legii pe posturile finanţate din sumele prevăzute la alin.(3) lit. a) se stabileşte prin 
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hotărârea comitetului executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român prin asimilare cu 
salariile stabilite prin funcţii similare din Ministerul Tineretului şi Sportului şi din 
complexurile sportive naţionale subordonate după caz”.  
 În continuare au avut loc dezbateri în legătură cu pragul minim şi maxim.  
 Domnul deputat Cristinel Romanescu a propus amendamente noi la: art.29  alin. (11) 
cu următorul cuprins: „liceele care au clase cu profil sportiv se pot înscrie în Registrul 
Sportiv şi pot participa la competiţii naţionale şi internaţionale” şi art.30 se modifică şi va 
avea un alineat (2) nou cu următorul cuprins: „prevederile alin. (1) al art. 30 se aplică 
Comitetului Olimpic Sportiv Român şi structurilor sportive de drept public şi privat fără 
scop patrimonial”.  
  Domnul președinte Dumitru Costin a propus introducerea unui nou alineat la art.36, 
alin. (6), cu următorul cuprins: „Statutele, regulamentele sau orice alte norme interne ale 
federaţiilor sportive naţionale nu pot conţine prevederi care să oblige sportivii indiferent de 
vârstă, să semneze un contract cu un anumit club. Orice dispoziţii din statutele sau 
regulamentele federaţiilor sportive sau orice alte norme interne care încalcă prevederile 
prezentului alineat sunt nule de drept”. 
 La dezbaterile pe amendamente au mai luat cuvântul următorii deputaţii şi invitaţi:  
Camelia Gavrilă, Mihaela Huncă, Sorin Dan Moldovan, Corina Lavinia Cosma, Cosmin 
Butuza, Constantin Calina, Răzvan Burleanu, Iustin Ştefan.  
  

  
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
De la Ministerul Tineretului şi Sportului 
- domnul Cosmin Butuza - secretar de stat   
- domnul Lucian Mircescu - consilier ministru.  
De la Ministerul Educaţiei Naţionale 
- domnul Petru Andea - secretar de stat   
- doamna Georgescu Claudia - director, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar 
- domnul Caliman Constantin - director adjunct, Federaţia Sportului Şcolar şi 

Universitar. 
De la Comitetul Olimpic și Sportiv Român  
- domnul Covaliu Mihai -  președinte 
- domnul Boroi George - secretar general  
- doamna Carmen Trocan - director.  
De la Consiliul Concurenţei 
- domnul Bogdan Chiriţoiu - preşedinte  
- domnul Alis Bărbulescu - director  
- domnul Cosmin Belacurencu - consilier  
- domnul Adrian Mitu - inspector. 
 De la Liga Profesionistă de Fotbal 
- domnul Valeriu Argăseală - preşedinte  
- domnul Ştefan Iustin - secretar general.  
De la Federaţia Română de Fotbal 
- domnul Răzvan Burleanu - preşedinte 
- domnul Adrian Stângaciu - Departament Juridic  
- domnul Cîntic Mălina. 
De la Federaţia Română de Tenis 
- domnul George Cosac - preşedinte. 



10 
 

De la Federaţia Română de Atletism 
- domnul Florea Florin - preşedinte.  
De la Federaţia Română de Gimnastică 
- doamna Gabriela Răcaru - consilier juridic. 
De la Federaţia Română de Handbal 
- doamna Ioana Victora Voinescu - Departament Juridic.  
De la Federaţia Română de Baschet 
- domnul Horia Păun -  preşedinte  
- domnul Doru Toma - consilier juridic.  
De la Clubul Sportiv al Armatei Steaua 
- domnul comandant Petrea Stanel Cristian - preşedinte. 
De la Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti 
- doamna comisar şef Liliana Gafencu Neagu – preşedinte.  
De la Blocul Naţional Sindical 
- domnul Dumitru Costin - preşedinte  
- domnul Emilian Hulubei - vicepreşedinte  
- domnul Cristian Mihai - Departamentul Juridic 
Deputați:  
- domnul Iancu Marius-Ionel   
- domnul Călin Matei  
- domnul Daniel Suciu. 
 

 La şedinţa Comisiei de miercuri, 25 octombrie 2017 au fost prezenţi următorii 
deputați: Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora 
- vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton 
Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu Nicolae, Meiroșu 
Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, 
Romanescu Cristinel, Teiș Alina, Todor Adrian, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș 
Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, 
Cîmpeanu Sorin Mihai, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Nicoară Romeo Florin, Tîlvăr 
Angel, Turcan Raluca. 

 
În ziua de joi, 26 octombrie 2017, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 

individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 La şedinţa Comisiei de joi, 26 octombrie 2017 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton, 
Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu 
Nicolae, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Rădulescu 
Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Teiș Alina, Tîlvăr Angel, Todor Adrian, Turcan Raluca, 
Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, 
Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Nicoară Romeo Florin. 

 
  

PREŞEDINTE 
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 


