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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 21 februarie 2018 
Nr.4c-9/240 
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 

(Plx.278/2017) 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.278 din 12 septembrie 2017, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul negativ al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ cu nr. 222/11.04.2017 și Punctul de vedere negativ al Guvernului cu nr. 892/05.07.2017. 
 
Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Legii nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările 

ulterioare, în sensul creării unui cadru normativ nediscriminatoriu pentru susținerea financiară a tuturor cluburilor sportive. Astfel, se dorește 
redefinirea cluburilor sportive ca fiind de drept public, acordarea dreptului de administrare și folosință gratuită pentru imobilele care deservesc 
activitatea sportivă tuturor cluburilor sportive și nu doar cluburilor sportive de drept public. 

 
          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 18 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
 În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 
invitat domnul Cosmin Butuza - secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul 
Ministerului Educației Naționale.  
  

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. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința din date de 4 septembrie 2017. 
 

4.  În urma dezbaterii, în şedinţele din 13 și 20 februarie 2018, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, respingerea 
propunerii legislative din următoarele considerente: 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, care a 
intrat în vigoare la 29 mai 2017, cuprinde măsuri în domeniul vizat de inițiatori, printre care: modificarea art. 29 alin. (1) privind cluburile 
sportive de drept public ce sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în subordinea administraţiei publice centrale, locale sau a 
instituţiilor de învăţământ superior de stat, şi au drept obiect de activitate performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi 
internaţionale; art. 30 privind bazele și instalațiile sportive primite spre administrare și folosință; art. 67 alin. (2) ce stabilește modul în care se 
face administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli; art. 69 cu privire la posibilitatea ca structurile sportive fără scop patrimonial şi 
Comitetul Olimpic Român să beneficieze de sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale pentru finanţarea de programe sportive; 

- conform prevederilor constituționale și legale, este recunoscut și reglementat doar dreptul de administrare asupra bunurilor aflate în 
proprietatea publică a statului, care se poate constitui exclusiv în favoarea regiilor autonome și a instituțiilor publice, în timp ce dreptul de 
folosință gratuită poate fi acordat numai instituțiilor de utilitate publică. Eliminarea sintagmei de drept public când se face referire în textul 
inițiativei  la cluburile sportive conduce la încălcarea prevederilor art. 136 alin.(4) din Constituția României, republicată, potrivit căruia bunurile 
proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau 
pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică. În aplicarea textului 
constituțional, Codul Civil (Legea nr. 287/2009) prevede la art. 868 alin. (1) că dreptul de administrare aparţine regiilor autonome sau, după 
caz, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local, iar art. 874 alin. (1) 
că dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate 
publică. Totodată, potrivit art. 123 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, 
după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu 
privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii, 
iar potrivit art. 124 din Lege consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile 
proprietate publică sau privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere 
sau de utilitate publică ori serviciilor publice.  
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