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 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx. 692 din 22 

noiembrie 2010, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, proiectul 

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000.  

 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci, avizul Consiliului Legislativ, precum şi Punctul de vedere al Guvernului.  
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  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 

69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul acordării unor rente viagere antrenorilor care au contribuit 

la descoperirea, formarea şi perfecţionarea sportivilor, precum şi al direcţionării către cluburile şcolare a unui procent 

din fondurile primite de federaţiile de specialitate de la forurile internaţionale.  

 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 

prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 

 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 31 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de 

lege au participat ca invitaţi: domnul Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului, doamna Doina Melinte – preşedinte, Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret. 

 
 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. 

 Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 16 noiembrie 2010. 

 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 08 februarie 2011, Comisia a propus, cu 15 voturi pentru respingere şi o 

abţinere, respingerea proiectului de lege, din următoarele considerente: 

 - domeniul propus a fi legiferat prin această iniţiativă legislativă, anume premierea antrenorilor, este în prezent 

reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă 
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şi prin Hotărârea Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea 

indemnizaţiei de merit şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit. 

Conform acestor acte normative, renta viageră este un drept obţinut pe parcursul vieţii de către sportivi, iar antrenorii 

care şi-au adus contribuţia la realizarea acestei performanţe beneficiază de indemnizaţie de merit, premii şi de pensie 

pentru munca depusă. Adoptarea acestei propuneri legislative ar genera paralelisme legislative; 

 - prevederile proiectului de lege nu sunt suficient de clare în ceea ce priveşte ordonatorul principal de credite ce 

trebuie să plătească renta viageră, putând conduce prin aceasta la ambiguităţi şi dificultăţi în procesul de aplicare a 

actului normativ; 

 - adoptarea acestui proiect de lege presupune un efort suplimentar din partea bugetului de stat, nefiind precizate 

sursele de finanţare necesare aplicării măsurilor propuse. 

   
   
       PREŞEDINTE                                       SECRETAR 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU                         Doina BURCĂU 
 
 
 
            
              Consilier 
                                                                                         Ioan Voica  
 
 
 
 
 
           


