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 Şedinţele Comisiei din zilele de 07, 08 şi 09 iunie 2011 au avut următoarea 
ordine de zi: 

Marţi, 07 iunie 2011 
I. RAPOARTE 

  1. Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000. PL.x. 617/2010. Raport. Termen: 24 noiembrie 2010. 
Iniţiatori: deputat PD-L: Lubanovici Mircea; senatori PD-L: Andrei Florin Mircea, 
Banias Mircea Marius, Bara Ion, Başa Petru, Dobra Nicolae, Fodoreanu Sorin, 
Humelnicu Augustin Daniel, Igaş Traian Constantin, Jurcan Dorel, Marian Ovidiu, 
Mocanu Alexandru, Mocanu Toader, Necula Marius Gerard, Nistor Vasile, Niţă 
Mihai, Onofrei Orest, Oprea Dumitru, Plăcintă Sorina Luminiţa, Popa Mihaela, 
Rasaliu Marian Iulian, Ruşeţ Ion, Sbîrciu Ioan, Staicu Dumitru Florian, Udriştoiu 
Tudor, Urban Iulian, senator PSD+PC: Bădescu Iulian. C.D. – Cameră 
decizională. Raportori: Doina Burcău, Doiniţa-Mariana Chircu, Ana Adriana 
Săftoiu. 
 2. Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000. Pl.x 733/2010. Raport. Termen: 6 decembrie 2010.  Iniţiator: 
senator PDL Mihaela Popa.  C.D. – Cameră decizională. 
 3. Cerere de reexaminare a Legii pentru modificarea art. 64 din Legea educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000. PL.x 228/2010/2011. Raport înlocuitor. Termen: 15 
aprilie 2011. Iniţiatori: deputaţi PD-L: Alecu Valeriu, Chirilă Constantin, Geantă 
Florian Daniel, Oprişcan Mihai Doru, Stroian Toader, Tabără Valeriu, deputaţi 
PSD+PC: Dumitru Ion, Ghiveciu Marian, Mocanu Vasile, Stan Ioan; senator PD-L: 
Başa Petru. C.D. – Cameră decizională.  
 4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 
privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor 
sportive. Pl-x 184/2010. Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. Termen: 3 mai 2010. Iniţiator: deputat Trăşculescu Alin Silviu. 
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C.D. – Cameră decizională. Raportori: Dragoş Gabriel Zisopol. Termen: 22 
februarie 2011. 

II. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 
 1. Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
atribuirea unor sarcini legate de protecţia drepturilor de proprietate intelectuală 
printre care şi reuniunea reprezentanţilor sectorului public şi privat în cadrul 
Observatorului european al contrafacerii şi al pirateriei, Oficiului pentru armonizare 
în cadrul pieţei interne (mărci, desene şi modele industriale). COM(2011)288. E 
17/2011-s. Termen: 15.06.2011. Comisia este sesizată pentru verificarea 
respectării principiului subsidiarităţii.  
 

Miercuri, 08 iunie şi joi, 09  iunie 2011 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

Marţi, 07 iunie 2011 
 
 Lucrările comisiei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele  Comisiei. 
 Ordinea de zi a fost aprobată, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.   
 Dezbaterile au început proiectul de Lege pentru modificarea art.5 din Legea 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PL.x. 617/2010).  
 Domnul consilier Ioan Voica a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare modificarea articolului 5 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii 
obligativităţii existenţei a cel puţin 3 ore de educaţie fizică în planurile de învăţământ.  
 Doamna Doina Melinte, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Sport şi 
Tineret, a precizat că este de acord cu mărirea numărului de ore de educaţie fizică. 
 Domnul Octavian Morariu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv 
Român, a susţinut ca cele 3 ore de educaţie fizică să fie cuprinse în proiectul de lege 
şi a prezentat unele propuneri în acest sens. 
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a menţionat că întreaga comisie îşi 
însuşeşte aceste propuneri, care vor fi luate în dezbatere. 
 Domnul deputat Răzvan Mustea a precizat că Grupul parlamentar al PD-L 
susţine sportul de masă pentru copiii din România. Referitor la numărul de ore de 
educaţie fizică, acestea fac obiectul unui ordin de ministru, iar prin lege trebuie să se 
stabilească materiile care sunt în trunchiul comun, altfel se va naşte un precedent care 
va crea multe probleme. 
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a susţinut mărirea numărul de ore de 
educaţie fizică subliniind starea de sănătate precară a copiilor din România, 
alimentaţia de tip fast-food, lipsa de mişcare, o cauză fiind jocurile electronice pe 
calculator. 
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a arătat că orele de educaţie fizică şi 
sport sunt o activitate esenţială pentru sănătate şi pentru tonus, pentru viaţă şi muncă. 
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Statisticile din România arată creşterea numărului de copii obezi de la vârste fragede 
şi, în consecinţă, a susţinut creşterea numărului de ore de educaţie fizică în şcoli. 
 Doamna deputat Adriana Săftoiu a propus chiar 4 ore nu 3 de educaţie fizică; 
în schimb a arătat că în şcoli nu sunt condiţii pentru echipamente şi igienă. A arătat că 
în alte ţări este alocată o zi pe săptămână pentru sport şi randamentul este maxim. 
 Domnul deputat Marius Spînu a subliniat importanţa numărului mai mare de 
ore de educaţie fizică. A arătat că în SUA sunt cel mai mare număr de ore de sport , 
dar şi cel mai mare procent de copii obezi din lume. Dacă se vor pune 3 ore de sport 
pe săptămână în curriculă se va ajunge la 7-8 ore pe zi şi va fi prea mult pentru copii. 
Trebuie găsite alte modalităţi de orientare a copiilor spre sport, de exemplu sportul 
după şcoală. 
 Domnul deputat Mihai Surpăţeanu a arătat că obezitatea la copii este o 
problemă naţională şi la fiecare întrunire medicală se trag semnale de alarmă. Este de 
acord cu aprobarea celor 3 ore de sport; celelalte probleme - vestiar, duş, se vor 
rezolva în timp. 
 Domnul vicepreşedinte Josef Koto s-a declarat un adept al sportului şi al 
mişcării. S-a stabilit în noua Lege a educaţiei naţionale un număr de 30 de ore pe 
săptămână, iar acum se va strica acest echilibru creat şi se va ajunge la limita 
supraîncărcării. A propus amânarea.  
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului aprobarea proiectului 
de lege. Cu 9 voturi pentru şi 10 abţineri proiectul de lege a fost respins, din 
următoarele motive: 
 - sistemul educaţional din România este reglementat prin Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011;  
 - orice specificare referitoare la numărul de ore alocate disciplinei „Educaţia 
fizică”, prevăzută în toate planurile-cadru în vigoare pentru învăţământul 
preuniversitar, cursuri de zi, face obiectul unui ordin al ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului, şi nu al Legii educaţiei fizice şi sportului. 
 
 A urmat proiectul de Lege pentru completarea art.13 din Legea educaţiei fizice 
şi sportului nr.69/2000 (Pl.x 733/2010). 
 Domnul consilier Ioan Voica a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare completarea articolului 13 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu un alineat nou, în care să fie 
prevăzut faptul că tinerii sub 14 ani au acces gratuit la toate competiţiile interne. 
 Domnul preşedinte Octavian Morariu a precizat că accesul la competiţiile 
internaţionale este permis numai în baza regulamentelor federaţiilor sportive 
naţionale prin care sunt stabilite criterii şi baremuri de participare. Federaţiile 
sportive sunt entităţi private ale căror decizii sunt emise în conformitate cu statutele 
proprii şi nu pot fi influenţate de către stat, decât în baza unor prevederi legale 
exprese. 
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a propus respingerea proiectului de 
lege, deoarece aşa cum este alcătuit mai mult încurcă lucrurile. 
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 Domnul deputat Marius Spînu a arătat că Guvernul oferă o soluţie, astfel: 
„Tinerii sub 14 ani sunt scutiţi de taxe de participare şi alte asemenea obligaţii pentru 
participarea în competiţiile sportive interne, organizate de structuri sportive publice”.  
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului propunerea de 
respingere, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi, din următoarele motive:  
 - formularea textului iniţiativei legislative este neclară, deoarece: nu se 
precizează calitatea pe care trebuie să o deţină „tinerii sub 14 ani” pentru a avea acces 
gratuit la toate competiţiile interne, şi anume: sportivi de performanţă, amatori, 
profesionişti; nu se specifică dacă organizatorii competiţiilor sunt structuri sportive 
publice, federaţii sportive sau organizatori particulari; nu este menţionat dacă 
gratuitatea se referă la a participa ca spectator sau ca şi practicant al unui sport;  
  - federaţiile sportive, având calitatea de entităţi private, precum şi alţi 
organizatori particulari ai competiţiilor interne nu pot fi obligaţi prin lege să ofere 
acces gratuit unor persoane la competiţiile pe care le organizează.  
 
 S-a continuat cu Cerere de reexaminare a Legii pentru modificarea art. 64 din 
Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PL.x 228/2010/2011).  
 Domnul consilier Ioan Voica a prezentat legea care are ca obiect de 
reglementare modificarea articolului 64 din Legea educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul extinderii sferei de 
acordare a rentei viagere pentru performanţă şi sportivilor care au obţinut medalii de 
argint la jocurile olimpice. Motivele cererii de reexaminare sunt următoarele: 
cuantumul rentei, care se acordă numai după retragerea sportivilor din activitate, fiind 
mai mare ca indemnizaţia acordată sportivilor pe perioada cât sunt în activitate, va 
încuraja sportivii să renunţe prematur la activitatea competiţională, descurajându-se 
astfel performanţa sportivă.  
 Domnul deputat Toader Stroian, iniţiator legii, subliniază că extinderea ariei de 
acordare a rentei viagere şi pentru medalia de argint în competiţiile sportive de la 
Jocurile Olimpice este o reparaţie făcută sportivilor. 

 În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus 
votului menţinerea punctului de vedere anterior al Comisiei şi respingerea Cererii 
de reexaminare. Cu 14 voturi pentru şi 4 abţineri, s-a aprobat Legea în forma 
adoptată de Senat, pe considerentul că din totalul de 507 sportivi care beneficiază de 
rentă viageră, doar 19 sportivi ar putea beneficia de prevederile acestei legi, iar 
efortul bugetar estimat pentru recompensarea medaliilor de argint ar fi de 273.600 lei.  

 
 A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a 
jocurilor sportive. Pl-x 184/2010.  

Domnul deputat Alin Trăşculescu, în calitate de iniţiator, a prezentat 
propunerea legislativă care prevede modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 
privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor 
sportive, în sensul reglementării mai riguroase a măsurilor de siguranţă ce urmează să 
fie aplicate persoanelor care încalcă ordinea şi liniştea publică cu ocazia desfăşurării 
competiţiilor şi jocurilor sportive, precum şi în sensul clasificării competiţiilor şi 
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jocurilor sportive în raport de gradul de risc pe care îl reprezintă, iar în raport de 
acestea, prevederea de noi obligaţii în sarcina organizatorilor. Propunerea vizează şi 
conferirea de noi atribuţii personalului Poliţiei Comunitare, instituirea de noi 
contravenţii şi infracţiuni ce pot fi săvârşite cu ocazia desfăşurării competiţiilor şi 
jocurilor sportive, precum şi instituirea de noi atribuţii în sarcina parchetului şi a 
instanţei de judecată, cu prilejul instrumentării şi judecării infracţiunilor în acest 
domeniu.  
 Doamna Doina Melinte, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Sport şi 
Tineret, s-a declarat de acord cu modificările semnalate în propunerea legislativă, 
fiind necesar să se pună capăt dezastrelor care se produc pe stadioane. 
 Domnul Sorin Moldovan vicepreşedinte Autorităţii Naţionale pentru Sport şi 
Tineret, a considerat necesară pregătirea profesională a personalului care se ocupă de 
siguranţă şi ordine publică în competiţiile sportive. Comisia naţională de acţiune 
împotriva violenţa în sport din cadrul ANST susţine aprobarea propunerii legislative. 
 Domnul Claudiu Popa, consilier juridic în cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal, 
a menţionat că este benefică această modificare şi a arătat că firmele de pază nu 
respectă întrutotul prevederile legii şi nu au nici pregătirea necesară. Este nevoie 
urgentă de această propunere legislativă care modifică proiectul de lege iniţial. 
 Domnul Sorin Cojocaru, reprezentantul Federaţiei Române de Fotbal, a 
subliniat faptul că va trebui găsită o denumirea pentru ocupaţia de „stuard” în 
nomenclatorul de meserii din cadrul Ministerului Muncii. De asemenea, a menţionat 
faptul că va trebui introdusă obligativitatea ca spectatorii interzişi pe stadioane să se 
prezinte la secţiile de poliţie. 
 Domnul col. Aurel Moise, director în cadrul Inspectoratului General al 
Jandarmeriei Române a fost de părere că evoluţia fenomenului de creştere a violenţei 
în sport este îngrijorătoare, de peste 50 %. Este imposibil de a monitoriza 1000 de 
persoane care comit acte de violenţă pe stadioane. Este necesară pregătirea de 
specialitate a stuarzilor.  
 Domnul deputat Alin Trăşculescu a arătat că firmele de pază şi protecţie sunt 
abilitate pentru apărarea instituţiilor publice, nu pentru competiţii sportive, unde vin 
mii de oameni, neavând o pregătire specială în acest sens. Este necesar ca personalul 
acestor firme de pază şi protecţie să facă cursuri periodice în cadrul jandarmeriei, 
care să dea şi un atestat în acest sens firmelor de protecţie. 
 Domnul deputat Marius Spînu a spus că fenomenul violenţei este în creştere 
deoarece huliganii văd că după fiecare competiţie sportivă cu violenţe, nu păţesc 
nimic. 
 S-a trecut la dezbaterea pe articole. Au fost aprobate primele trei articolele. 
 Dezbaterile pe articole vor fi reluate în şedinţa următoare. 
   
 A urmat punctul II din ordinea de zi, propunerea de regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind atribuirea unor sarcini legate de 
protecţia drepturilor de proprietate intelectuală printre care şi reuniunea 
reprezentanţilor sectorului public şi privat în cadrul Observatorului european al 
contrafacerii şi al pirateriei, Oficiului pentru armonizare în cadrul pieţei interne 
(mărci, desene şi modele industriale). COM(2011)288. E 17/2011-s.  
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 Referitor la conţinutul propunerii, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
în ultimii ani, s-a observat o creştere a numărului de încălcări ale drepturilor de 
proprietate intelectuală ceea ce reprezintă o ameninţare pentru reuşita politicii din 
acest domeniu; în anul 2009, a fost înfiinţat un Observator european al contrafacerii 
şi al pirateriei („Observatorul”), pentru o mai bună înţelegere a încălcărilor 
drepturilor de proprietate intelectuală (DPI). Acesta este un centru de înalte 
competenţe, fără personalitate juridică. Observatorul are un dublu rol: să devină o 
resursă principală pentru colectarea, monitorizarea şi raportarea informaţiilor şi 
datelor referitoare la orice încălcare a DPI şi să fie utilizat ca platformă de cooperare 
între reprezentanţii autorităţilor naţionale şi părţile interesate, pentru schimbul de idei 
şi expertiză cu privire la bunele practici, pentru elaborarea unor strategii comune de 
aplicare a legislaţiei şi pentru formularea de recomandări în atenţia factorilor de 
decizie; în 2010, în cadrul Forumului Parlamentului European privind contrafacerea, 
contrabanda şi crima organizată s-a discutat despre un posibil transfer al 
Observatorului pe lângă Oficiul pentru armonizare în cadrul pieţei interne (OAPI). Se 
propune ca Oficiului pentru armonizare în cadrul pieţei interne să i se încredinţeze 
sarcinile şi activităţile legate de administrarea Observatorului european al 
contrafacerii şi al pirateriei, inclusiv cele care ţin de drepturile de autor, de drepturile 
asociate drepturilor de autor şi de brevete. Propunerea nu generează costuri pentru 
bugetul UE, chiar ar permite realizarea unor economii de aproximativ 40 000 EUR, 
deoarece o serie de costuri suportate actualmente din bugetul UE ar fi pe viitor 
suportate din bugetul OAPI.  
 Multe dintre activităţile atribuite Observatorului european al contrafacerii şi al 
pirateriei au un caracter transfrontalier, implicând toate cele 27 de state membre, şi, 
ca atare, nu pot fi desfăşurate la nivel individual. În situaţiile în care este necesară 
colaborarea bilaterală dintre două state membre, în cazuri individuale procedurile ar 
putea fi teoretic îmbunătăţite şi mai eficiente dacă ar fi elaborate la nivelul UE. În 
acest mod nu se vor căuta soluţii adaptate la nevoile individuale ale unui singur stat 
membru, ci în avantajul tuturor statelor membre. În plus, în ceea ce priveşte relaţiile 
cu ţări terţe, coordonarea în cadrul serviciilor Comisiei şi cu alte agenţii ale UE sau 
internaţionale trebuie să aibă loc la nivelul UE. 
 Membrii Comisiei au considerat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, că 
sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru respectarea principiului subsidiarităţii,  
şi anume: domeniul vizat nu ţine de competenţa exclusivă a Comunităţii; obiectivele 
acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre; acţiunea 
poate fi îndeplinită mai bine, având în vedere dimensiunile şi efectele sale, prin 
intervenţia Comunităţii.  
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret  

- Doina Melinte – preşedinte 
 De la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român 

- Octavian Morariu – preşedinte 
- Carmen Trocan - consilier 
De la Jandarmeria Română 
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- Col. Aurel Moise - director 
De la Liga Profesionistă de Fotbal 
- Popa Claudiu Aurelian – consilier juridic 

 De la Comisia Naţională de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport 
- Sorin Moldovan – preşedinte 
Iniţiatori 
- deputat Stroian Toader 
- deputat Trăşculescu Alin 

 
 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
   - Cristian-Sorin Dumitrescu 
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő  
 - Doina Burcău 
 - Mihai Radan 
 - Sanda-Maria Ardeleanu 
 - Vasile Berci  
 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf   
 - Doiniţa-Mariana Chircu - înlocuită de dl. deputat Alin Trăşculescu. 
 - Victor Cristea 
 - George Ionuţ Dumitrică  
 - Anna-Lili Farkas 
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin  
 - Gheorghe Hogea 
 - Şerban Răzvan Mustea  
  - Csilla-Mária Petö 
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 -  Ana Adriana Săftoiu 
 - Teodor Marius Spînu  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică  
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 

 
 În zilele de miercuri, 08 iunie şi joi,  09 iunie 2011, 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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