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BIROULUI  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Vă înaintăm alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

completarea art.181 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, trimis 

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru tineret și sport, spre 

dezbatere pe fond, prin adresa nr. PLx.108 din 14 martie 2022, Camera Deputaților 

fiind Cameră decizională.  

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

                PREŞEDINTE,                                                     PREȘEDINTE, 

 

       Bogdan – Iulian HUȚUCĂ                                       Oana – Silvia ȚOIU 

 

 

Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

alexandra.nistor
New Stamp
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RAPORT COMUN 

 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.181 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 

buget, finanțe și bănci și Comisia pentru tineret și sport, au fost sesizate, prin adresa 

nr. PLx.108 din 14 martie 2022, spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege pentru 

completarea art.181 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 

art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 7 martie 2022. 

     La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 

Consiliului Economic şi Social, Consiliului Legislativ, Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisiei pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi și  Comisiei  juridice, de disciplină şi imunităţi și 

punctul de vedere favorabil al Guvernului. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 

completarea art.181 din Legea nr.69/2000, cu un nou alineat, alin.(5), astfel încât din 

sumele alocate din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive, potrivit 

alin.(1),(2) sau (4), minim 30% din cuantumul aprobat să fie direcţionat pentru 

susţinerea activităţii sportive şi promovarea unui stil de viaţă sănătos la nivel de 

copii şi juniori, pe bază de proiecte anuale. 

Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
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În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci și cei ai Comisiei pentru tineret și sport au examinat 

proiectul de lege în şedinţe separate.   

Membrii Comisiei pentru tineret și sport au dezbătut proiectul de lege în 

şedinţa din 5 aprilie 2022. Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări conform listei 

de prezență. 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a examinat proiectul de lege în ședința 

din 27 septembrie 2022. La lucrările comisiei au participat deputații conform listei de 

prezență. 

La dezbaterile acestui proiect de lege a participat, în calitate de invitat, 

domnul Radu Dumitru Antohi, Subsecretar de Stat în Ministerul Sportului. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrările comisiilor au hotărât, cu unanimitatea voturilor exprimate, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de adoptare a proiectului 

de Lege pentru completarea art.181din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, 

cu un amendament admis, prezentat în Anexă. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

                 PREŞEDINTE,                                                           PREȘEDINTE, 

 

       Bogdan – Iulian HUȚUCĂ                                               Oana – Silvia ȚOIU 

 

                  SECRETAR,                                                                

 

        Iulius – Marian FIRCZAK                                                          

                                      

 

                                
Şef serviciu,                                                                                                                                                                                                                                                                     

Giorgiana Ene                                                                                                                                                  

 

Consilier,                                                                                                                                                  

Simina Alexandra Mocanu                                                                                                               
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Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE 

În urma examinării, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege, cu următorul amendament: 

 

 

Nr 

crt. 
Forma adoptată de Senat Text propus de comisie Motivarea amendamentelor propuse 

1.  

Titlul Legii 

LEGE 

 

pentru completarea art.181 din Legea 

educației fizice și sportului nr.69/2000 

Nemodificat  

 

 

2.  

Articol unic.- La articolul 181 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, după alineatul (4) se 

introduce un nou alineat, alin.(5), cu următorul 

cuprins: 

Nemodificat  

 

 

3. 3

. 

(5) Din sumele alocate din bugetul local pentru 

finanțarea activității sportive potrivit alin.(1), 

(2) sau (4), minimum 20% din cuantumul 

aprobat va fi direcționat pentru susținerea 

activității sportive și promovarea unui stil 

de viață sănătos la nivel de copii și juniori pe 

bază de proiecte anuale. 

(5) Din sumele alocate de la bugetul local 

pentru finanțarea activității sportive potrivit 

alin.(1), (2) și (4), minimum 30% din 

cuantumul aprobat va fi direcționat către 

susținerea programelor sportive dedicate 

copiilor și juniorilor. 

 

 

Autori:  Deputat USR – Tudor Rareș Pop, 

Deputat PSD – Vasile Cîtea 

 

 

 


