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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU  

TINERET ȘI SPORT  

                              București, 03.11.2021 

                             Nr. 4c-25/125/2021 

 

PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei pentru tineret și sport 

 din zilele de 19 și 21 octombrie 2021 

  

Comisia pentru tineret și sport și-a desfășurat lucrările în ziua de 19 octombrie 

2021. Au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților următorii domni deputați: Vasile 

Cîtea, Gabriel-Ioan Avrămescu, Călin-Constantin Balabașciuc, Claudiu-Martin Chira, 

Brian Cristian, Filip Havârneanu, Kolcsár Anquetil-Károly, Romeo-Daniel Lungu, 

Adrian-Miroslav Merka, Remus Munteanu. Au fost înlocuiți următorii domni 

deputați: domnul deputat Tudor Rareș Pop de către domnul deputat Emanuel 

Ungureanu, domnul deputat Ovidiu-Sergiu Bîlcea de către domnul deputat Atanasiu 

Onui, domnul deputat Iulian-Alexandru Badea de către domnul deputat Ivan Bogdan-

Gruia. 

 

Pentru ședința din ziua de 19 octombrie 2021, membrii Comisiei pentru tineret 

și sport au avut spre aprobare următoarea ORDINE DE ZI: 

 

 Audierea candidatului Tudor Rareș Pop pentru funcția de ministru al 

tineretului și sportului, propus de către Prim - ministrul desemnat, domnul Dacian 

Julien Cioloș. 

 

Ședința Comisiei pentru tineret și sport s-a desfășurat, începând cu ora 10:00, 

în comun cu Comisia pentru învățământ, tineret și sport a Senatului. Ședința comisiilor 

reunite a fost prezidată de domnul deputat Vasile Cîtea, vicepreședintele Comisiei 

pentru tineret și sport a Camerei Deputaților. Membrii comisiilor au aprobat ordinea 

de zi a ședinței comune cu privire la audierea candidatului Tudor Rareș Pop pentru 

funcția de ministru al tineretului și sportului. 

Comisiile reunite, în conformitate cu prevederile art. 88 alin.(2) și (3) din 

Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, au audiat 

candidatul desemnat pentru funcția de ministru al tineretului și sportului, domnul 

Tudor Rareș Pop. 

Membrii Comisiilor reunite au adresat întrebări candidatului propus pentru 

funcția de ministru al tineretului și sportului.  

Urmare răspunsurilor primite și a dezbaterilor cu privire la candidatura 

domnului Tudor Rareș Pop, domnul deputat  Vasile Cîtea, președintele de ședință, a 
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propus comisiilor reunite un aviz favorabil. Supus votului, acesta a întrunit 9 voturi 

pentru, 12 voturi împotrivă și 4 abțineri. 

Ședința reunită a Comisiei pentru tineret și sport a Camerei Deputaților și a 

Comisiei pentru învățământ, tineret și sport a Senatului a fost declarată închisă de 

domnul deputat Vasile Cîtea, președintele de ședință.  

 

Comisia pentru tineret și sport și-a desfășurat lucrările în ziua de 21 octombrie 

2021. Au fost prezenți prin mijloace electronice următorii domni deputați: Tudor 

Rareș Pop, Vasile Cîtea, Ovidiu-Sergiu Bîlcea, Gabriel-Ioan Avrămescu, Iulian-

Alexandru Badea, Călin-Constantin Balabașciuc, Claudiu-Martin Chira, Brian 

Cristian, Filip Havârneanu, Kolcsár Anquetil-Károly, Romeo-Daniel Lungu, Adrian-

Miroslav Merka, Remus Munteanu.  

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru ședința online din ziua de 21 

octombrie 2021, următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Proiect de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar acordate 

Comitetului Olimpic și Sportiv Român și Comitetului National Paralimpic PLx. 

401/2021 – fond; 

  Ședința Comisiei pentru tineret și sport, din ziua de 21 octombrie 2021, s-a 

desfășurat în format online, de la ora 12:30. Ședința Comisiei a fost condusă de 

domnul deputat Tudor Rareș Pop, președintele Comisiei pentru tineret și sport. 

Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 

Tudor Rareș Pop, președintele Comisiei pentru tineret și sport, a formulat o propunere 

de adoptare cu amendamente admise, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată 

de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

Ședința Comisiei a fost declarată închisă de domnul deputat Tudor Rareș Pop, 

președintele Comisiei pentru tineret și sport. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                 Tudor  Rareș POP 

 

 

 


