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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportul   

(PLx. 724/2011) 
 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx. 724 din 5 decembrie 
2011, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportului.  
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, avizul Consiliului Legislativ, precum şi Punctul de 
vedere al Guvernului. 
 
  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 vederea instituirii programului naţional „Redescoperă oina”.   
 
 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. 
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 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 29 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: doamna Carmen Tocală – secretar de stat şi domnul Cristian Cosmin – secretar de stat în cadrul Ministerului 
Tineretului şi Sportului; doamna deputat Diana Adriana Tuşa – iniţiator.  
 
 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 28 noiembrie 2011, în 
condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 
 
 În urma dezbaterii, în şedinţele din 26 martie, 24 aprilie şi 03 iunie 2013, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru şi 4 
abţineri, respingerea proiectului de lege din următoarele considerente: 
 - Legea educaţiei fizice şi sportul nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este o lege cadru ce stabileşte 
principiile pe baza cărora se desfăşoară activităţile sportive şi cele de educaţie fizică din România. Obiectul de reglementare al 
legii nu îl constituie şi definirea sporturilor naţionale pe anumite ramuri de sport. Având în vedere acestea, legea nu poate fi 
modificată sau completată doar în ceea ce priveşte un anumit tip de activitate sportivă specifică.  
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