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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 30 martie 2017 
Nr.4c-9/98 
 

RAPORT ÎNLOCUITOR 
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 

(Plx.287/2016) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.287 din 21 iunie 2016, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit, spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru completarea Legii educației fizice și 
sportului nr.69/2000. 

 
În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de marți, 7 martie 2017, în temeiul art. 70  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, s-a hotărât retrimiterea propunerii legislative pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 la comisia sesizată 
în fond, în vederea examinării și depunerii unui nou raport. 

 
           Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci, Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul Consiliului Legislativ și Punctul de vedere al Guvernului.      
                                                                                                      
           Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și 
completările ulterioare, cu un nou articol, art. 641, prin care se dispune posibilitatea Guvernului de a acorda premii/recompense sportivilor 
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care au obținut performanțe deosebite în competiții sportive, în funcție de valoarea performanței și de importanța și amploarea competiției, 
cuantumul acestora fiind identic pentru aceeași categorie de competiție și același rezultat obținut de sportivi. 
 

2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituţia României, republicată. 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 17 deputaţi, din totalul de 24 de membri ai Comisiei.  
  

În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat 
ca invitați: domnul Cosmin Butuza - secretar de stat și domnul Mihai Căpățână - director general din cadrul Ministerului Tineretului și 
Sportului.  
 

3. 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. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această propunere legislativă în ședința din 13 iunie 2016.  
 

În urma dezbaterii, în şedinţa din 11 octombrie 2016, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, respingerea 
propunerii legislative. 

 
4.  În urma dezbaterii, în şedinţa din 28 martie 2017, Comisia a propus, cu 10 voturi pentru și 7 voturi împotrivă, adoptarea 

propunerii legislative cu amendamentele admise din Anexă. 
 
 
 
         PREŞEDINTE                              SECRETAR 
       Prof. dr. Camelia GAVRILĂ     Robert Nicolae TURCESCU 
 
 
 
 
                                                                  Consilier parlamentar Ioan Voica 
                                                                                               Consilier parlamentar Ioana Florina Mînzu 
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                  ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE                                                             
 
 

Nr. 
crt. 

Text 
 Lege nr.69/2000, 

cu modific şi 
complet ult 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  
--- 

Titlul Legii: Lege pentru completarea Legii educației fizice 
și sportului nr.69/2000  

Text nemodificat   

2.   
 

--- 

Art. I – După articolul 64 din Legea educației fizice și 
sportului nr.69/2000, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.200 din 9 mai 2000, cu modificările și 
completările ulterioare, se introduce un articol nou, articolul 
641, cu următorul cuprins: 

Art. I – Art. I – După articolul 641 din Legea 
educației fizice și sportului nr.69/2000, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.200 din 9 
mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, 
se introduce un nou articol, articolul 642, cu 
următorul cuprins: 

Autor: Comisia 
 

Respectarea 
normelor de 

tehnică 
legislativă  

3.   
 

 
--- 

“Art.641. – (1) Pentru performanțe deosebite obținute în 
competiții sportive Ministerul Tineretului și Sportului poate 
acorda, prin Hotărâre de Guvern, sportivilor în funcție de 
valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, 
premii/recompense în lei. 
 
 
(2) Cuantumul premiilor/recompenselor prevăzute la alin.(1) 
este identic pentru aceeași categorie de competiție și același 
rezultat obținut de sportivi.” 

“Art.642 – (1) Pentru performanțe deosebite obținute 
în competiții sportive Ministerul Tineretului și 
Sportului poate acorda sportivilor, în baza unei 
hotărâri a Guvernului, în funcție de valoarea 
performanței, de importanța și amploarea competiției, 
premii/recompense în lei. 
 
(2) Cuantumul premiilor/recompenselor prevăzute la 
alin.(1) este identic pentru aceeași categorie de 
competiție și același rezultat obținut de sportivi.” 

Autor: Comisia 
 

Există deja art. 
641.  

Respectarea 
normelor de 

tehnică 
legislativă 

4.   
 

--- 

Art. II. – În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei 
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul 
adoptă hotărârea prevăzută la art. 641 din Legea  educației 

Art. II. – În termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Guvernul adoptă hotărârea 
prevăzută la art. 642 din Legea educației fizice și 

Respectarea 
normelor de 

tehnică 
legislativă 
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fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările 
ulterioare, precum şi cu completarea adusă prin prezenta lege. 

sportului nr.69/2000, cu modificările și completările 
ulterioare, precum şi cu completarea adusă prin 
prezenta lege. 

Autor: Comisia 
 

5.   
--- 

Art. III. – Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.200 din 
9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, precum 
şi cu completarea adusă prin prezenta lege se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o 
nouă numerotare. 

 
Text nemodificat 

 

 


