
 
 

  

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

                      

  COMISIA PENTRU  

 TINERET ȘI SPORT 

                            Nr. 4c-25/114 

                            14.12.2021 

  
  

 

BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 

 

 

Vă înaintăm raportul asupra Proiectului de Lege pentru completarea 

articolului 37 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 PLx. 470/2021, 

trimisă Comisiei pentru tineret şi sport spre dezbatere, în fond, prin adresa Biroului 

Permanent din 18.10.2021. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Tudor Rareș POP 

 

istra
Conform cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU  

TINERET ȘI SPORT 

                                                      Nr. 4c-25/114 

                                                      14.12.2021 

  

 

RAPORT  

asupra Proiectului de Lege pentru completarea articolului 37  

   din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Comisia pentru tineret și sport a fost sesizată prin adresa Biroului Permanent din 18.10.2021, în vederea 

examinării și întocmirii unui raport cu Proiectul de Lege pentru completarea articolului 37 din Legea educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000 PLx. 470/2021. 

 

        Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Proiectul de Lege în şedinţa din 29.09.2021. Potrivit 

dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificări și completări,  Camera Deputaţilor este Cameră decizională.   

 

         La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

-  avizul favorabil cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ (nr.601/23.07.2021); 

-   avizul favorabil cu observații al Consiliului Economic și Social (nr.5307 din 13.07.2021); 

     -   punctul de vedere pozitiv al Guvernului (nr.1577/2021 din 20.08.2021); 
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                -    avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (Plx.470/2021 din 09.11.2021); 

     -    avizul favorabil al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (nr.4c-19/149/26.10.2021). 

 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare, completarea art.37 din Legea nr.69/2000, în sensul stabilirii unei 

serii de obligaţii în domeniul transparenţei publice, în sarcina federaţiilor sportive naţionale care beneficiază de finanţare 

de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului Tineretului şi Sportului. 

     În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au 

examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 16.l1.2021, prin prezența fizică și prin mijloace de comunicare la distanță. La 

votul asupra proiectului de lege au participat 8 deputați din cei 13 membri ai comisiei.  

 

 În urma dezbaterilor, Comisia pentru tineret şi sport a hotărât, cu unanimitate  de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea articolului 37 din Legea educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000 PLx 470/2021, cu amendamentele admise prezentate în anexă. 

 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Tudor Rareș POP 

             

 

SECRETAR, 

Ovidiu-Sergiu BÎLCEA 

 

 

 

 
Întocmit,  

Dr.Florin Danciu – consilier parlamentar 

Bianca Adriana Popescu – consultant parlamentar 
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    ANEXA 

Amendamente admise Plx.470-2021 

Nr. 

crt. Text adoptat de Senat Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului) 

 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

1.  Titlul legii 

Lege  pentru completarea art.37 din Legea 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 

 

Titlul legii 

Lege  pentru completarea Legii educaţiei 

fizice şi sportului nr.69/2000 

 

 Modificările de tehnică 

legislativă ca urmare a 

acceptării amendamentelor de 

la art.88 și 89. 

2.  Articol unic.-  La articolul 37 din Legea 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.200 din 9 mai 2000, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

după alineatul (2) se introduce un nou 

alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:  

 

 

 

  

 

 

„(3) Federaţiile sportive naţionale care 

primesc finanţare de la bugetul de stat prin 

Articol unic. -  Legea educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.200 din 9 mai 

2000, cu modificările şi completările 

ulterioare, se completează după cum urmează:  

(Comisia pentru tineret și sport) 

 

 

1. La articolul 37, după alineatul (2), se 

introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul 

cuprins: 

(Comisia pentru tineret și sport) 

 

„(3) Federaţiile sportive naţionale care 

primesc finanţare de la bugetul de stat prin 

intermediul Ministerul Sportului, au 

Modificările de tehnică 

legislativă ca urmare a 

acceptării amendamentelor de 

la art.88 și 89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tehnică legislativă. Structura 

noului Guvern cuprinde 

Ministerul Sportului. 
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Nr. 

crt. Text adoptat de Senat Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului) 

 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

intermediul Ministerul Tineretului şi 

Sportului, au următoarele obligaţii în 

domeniul transparenţei publice: 

a) să deţină o pagină proprie de internet; 

b) să permită vizualizarea, pe pagina 

proprie de internet, a statutului federaţiei, 

precum şi a altor acte constitutive, dacă 

este cazul; 

c) să publice pe pagina proprie de 

internet şi să actualizeze, atunci când 

intervin modificări, structura 

organizatorică, numele și prenumele 

persoanelor din conducerea federaţiei, 

bugetul anual al federaţiei, programele şi 

strategiile proprii, regulamentele, lista 

cluburilor sportive afiliate, precum şi alte 

materiale de interes public.” 

următoarele obligaţii în domeniul 

transparenţei publice: 

 

Nemodificat 

 

Nemodificat 

 

 

c) să publice pe pagina proprie de internet și 
să actualizeze, atunci când intervin 

modificări, structura organizatorică, numele și 
prenumele persoanelor din conducerea 

federației, bugetul annual al federației,  

programele și strategiile proprii, 

regulamentele,  lista cluburilor sportive 

afiliate, numărul sportivilor legitimați pe 

categorii de vârstă, numărul antrenorilor și 

instructorilor pe ramură sportivă, 

calendarul competițional național și 

internațional, precum și alte materiale de 

interes public.   
Autor: 

Deputat USR – Brian Cristian 
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Nr. 

crt. Text adoptat de Senat Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului) 

 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

3.   2. La articolul 88 după litera l) se introduce o 

nouă literă, litera m), cu următorul cuprins: 

“m) nerespectarea prevederilor art.37 

alin.(3).” 

 
Autor: 

Deputat USR – Tudor Rareș Pop 

 

Această completare este 

necesară ca urmare a 

completării art.37 cu alin.(3) 

dar și pentru a întări 

respectarea legii.  

4.   3. La articolul 89  alineatul (1) după litera d) 

se introduce o nouă literă, litera e), cu 

următorul cuprins: 

“e) cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei 

și/sau pierderea eligibilității pentru finanțare 

din fondurile Ministerului Sportului, pentru 

persoanele juridice, faptele prevăzute la art.88 

lit.m).“ 

 
Autor: 

Deputat USR – Tudor Rareș Pop 

 

Această completare este 

necesară ca urmare a 

completării art.37 cu alin.(3) 

dar și pentru a întări 

respectarea legii.  


