
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 12 iunie 2006  
Nr.29/155 
 

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

(Pl.x. 337/2006) 
 
 
 1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr.PL.X.337/25 
aprilie 2006, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, propunerea 
legislativă pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 (Pl.x. 337/2006). 
 La întocmirea raportului Comisia a avut în vedere avizele primite de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia 
pentru buget finanţe şi bănci, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi avizul Consiliului Legislativ şi Punctul de 
vedere al Guvernului.  
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, vizând corelarea prevederilor acesteia cu unele prevederi din Legea nr. 
53/2003 – Codul muncii şi Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ţinând seama de caracterul specific al activităţii unui sportiv 
profesionist la un club sportiv, în baza licenţei acordate de o federaţie sportivă naţională. 
  
 2. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă 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 un număr de 18 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei. La dezbaterea 
propunerii legislative au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat: domnul Liviu Cepoi – vicepreşedinte, Agenţia Naţională pentru Sport, domnul Mihai Căpăţână – director, Agenţia 
Naţională pentru Sport, şi doamna Cristina Racoviţă – jurist, Agenţia Naţională pentru Sport; domnul Dumitru Dragomir – 
deputat, iniţiator. 
 
 4. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 18 aprilie 2006.  
 Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 7 iunie 2006, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, propune adoptarea 
propunerii legislative, cu  amendamentele din Anexă. 
 
 
 
 
 
 
    PREŞEDINTE        SECRETAR 
       Lia Olguţa Vasilescu                                                               Mihai Radan 
 
 
 
 
             Expert 
            Ioana Florina Mînzu  
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                  Anexă  
 

1. AMENDAMENTE ADMISE 
 
 

Nr. 
crt. 

Text  
Legea nr. 69/2000 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. ---  Titlul Legii: Lege pentru 
modificarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000 

Titlul Legii: Lege pentru 
modificarea şi completarea 
articolului 45 din Legea 
educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000 

 

2.  
 

--- 

Art. I - 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 modifică şi se 
completează după cum urmează: 

Articol unic. – Articolul 45 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, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 

 

3.  
 
Art. 14. - (1) În condiţiile legii şi 
în conformitate cu prevederile 
cuprinse în statutele şi 
regulamentele federaţiilor 
sportive naţionale şi 
internaţionale, sportivii de 

1. Articolul 14 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art. 14 – (1) Sportivii de 
performanţă pot fi amatori sau 
profesionişti, conform prevederilor 
cuprinse în statutele şi regulamentele 
federaţiilor sportive naţionale şi 
internaţionale, în condiţiile legii. 

Se elimină. 
Autor: Comisia 

 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia 

 
 

 
 
Textul propunerii 
legislative se 
regăseşte în textul 
Legii nr. 124/2006 
privind aprobarea 
Ordonanţei de 
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performanţă pot fi:  
     a) amatori;  
     b) profesionişti. 
 
     (2) Sportivul profesionist este  
cel care pentru practicarea 
sportului respectiv  îndeplineşte 
următoarele condiţii: 
    a) are licenţa de sportiv 
profesionist; 
     b) încheie cu o structură 
sportivă, în formă scrisă, un 
contract individual de muncă sau 
o convenţie civilă în condiţiile 
legii. 
 
(3) Sportivului profesionist, care 
a încheiat cu o structură sportivă 
o convenţie civilă, i se asigură, la 
cerere, participarea şi plata 
contribuţiei la un sistem de 
pensii, public şi/sau privat, în 
condiţiile legii. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
         (2) Sportivii amatori sunt cei 
care, pentru practica sportului 
respectiv, nu au relaţii contractuale 
cu cluburile sportive la care sunt 
legitimaţi. 
      
 
 
 
 
 
 
    (3)  Sportivii profesionişti sunt cei 
care, pentru practicarea sportului 
respectiv, obţin licenţă şi încheie cu 
cluburile la care sunt legitimaţi, în 
condiţiile legii şi regulamentelor 
sportive interne şi internaţionale: 
       a) un contract individual de 
muncă pe durata determinată;  
       b) un contract/convenţie civilă; 
       c) un contract de activitate 
independent (profesie liberă); 
    Sportivii profesionişti vor avea un 
contract de muncă, cel puţin la 

 
 
 
 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
 
 
 

urgenţă a 
Guvernului nr. 
205/2005 pentru 
modificarea Legii 
educaţiei fizice şi 
sportului nr. 
69/2000. 
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(4) Licenţa de sportiv profesionist 
se obţine în conformitate cu 
procedurile prevăzute în statutele 
şi în regulamentele federaţiilor 
sportive naţionale.  
 
 
 
 
(5) Sportivii străini pot desfăşura 
activitate ca sportivi profesionişti 
la o structură sportivă din 
România, în baza permisului de 
muncă eliberat în condiţiile legii.  
 
 
 

nivelul salariului mediu pe economie 
din România, la care atât angajatul 
cât şi angajatorul este obligat să 
plătească toate taxele şi impozitele 
aferente. 
   Veniturile realizate în condiţiile 
prevăzute la litera b) şi c) sunt 
exclusiv impozitul de 10%, ca şi în 
cazul dividendelor acordate 
persoanelor fizice de către societăţii 
comerciale. 
 
        (4) Sportivii care nu au  
cetăţenie română pot încheia 
contracte de activitate sportivă 
independentă cu cluburile sau 
structurile sportive din România, 
având avizul Agenţiei Naţionale 
pentru Sport, fără alte proceduri şi 
autorizaţii speciale; 
 
         (5) Plata impozitelor aferente 
contractelor independente a 
sportivilor care nu sunt cetăţeni se va 
face în condiţiile prevăzute la (3) dar 
cu respectarea tratatelor 
internaţionale la care România a 
aderat (inclusiv tratatele de evitare a 
dublei impozitări). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia 
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(6) Federaţiile sportive naţionale 
asigură organizarea evidenţei 
sportivilor profesionişti din 
ramura de sport respectivă.  
 
 
 
(7) Drepturile şi obligaţiile 
sportivului profesionist sunt cele 
prevăzute în statutele şi în 
regulamentele federaţiilor 
sportive naţionale, precum şi în 
contractele sau convenţiile, după 
caz, încheiate între părţi.  
 
(8) Calitatea de sportiv 
profesionist încetează în 
conformitate cu prevederile 
statutelor şi regulamentelor 
federaţiilor sportive naţionale.  
 
 
(9) Ramurile de sport în care se 
poate practica sportul profesionist 
se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, iniţiată de Agenţia 
Naţională pentru Sport, la 
propunerea federaţiilor sportive 

 
         (6) Ramurile de sport, precum 
şi condiţiile de practicare a sportului 
profesionist se stabilesc prin hotărâre 
a Guvernului, iniţiată de Agenţia 
Naţională pentru Sport, la propunerea 
federaţiilor sportive naţionale.” 

 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia 
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naţionale.  
 
(10) Condiţiile de practicare a 
sportului profesionist se stabilesc 
prin normele federaţiilor sportive 
naţionale, cu avizul Agenţiei 
Naţionale pentru Sport.  

4. Art. 45. - (1) Structurile sportive 
şi Comitetul Olimpic Român 
deţin exclusivitatea: 
...................................................... 
c) drepturilor de reclamă, 
publicitate şi de transmisie radio 
şi televiziune la competiţiile pe 
care le organizează sau la care 
participă, după caz.  

    Art. 45 alin. (1) lit. c) se modifică 
şi are următorul conţinut: 
 
 
     „Art. 45 - (1) lit. c) drepturile de 
reclamă, publicitate şi de transmisie 
radio şi de televiziune la competiţiile 
pe care le organizează sau la care 
participă, după caz, potrivit 
condiţiilor prevăzute la Art. 45 
alin. (2).” 

1. La alineatul (1), litera c) se 
modifică şi va avea  următorul 
cuprins: 
 
c) drepturilor de reclamă, 
publicitate, pariuri sportive şi de 
transmisie radio şi de televiziune 
la competiţiile naţionale şi 
internaţionale de ramură pe 
care le organizează sau la care 
participă, după caz. 
 

Autor: Comisia 

 
 
 
 
    Corectarea 
omisiunii din 
textul de bază al 
legii.  
   Alin. (2) al art. 
45 a fost abrogat 
prin Legea nr. 
472/2004. 

5.  
 

--- 

    După art. 45 (1) se introduce 
Art. 45 (2) având următorul 
conţinut: 
     „Toate drepturile şi obligaţiile 
asupra competiţiilor naţionale 
aparţin structurii sportive naţionale 
de ramură, organizatoare a 
competiţiei. Structurile sportive 
participante vor avea dreptul de a 

2. După alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alin. 
(1)1, cu următorul cuprins: 
„(1)1 Toate drepturile şi 
obligaţiile asupra competiţiilor 
sportive aparţin structurii 
sportive naţionale de ramură, 
organizatoare a competiţiei. 
Structurile sportive participante 

 
 
 
Stabilirea 
drepturilor şi 
obligaţiilor 
structurilor 
sportive care 
organizează sau 
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obţine o cotă-parte din veniturile 
încasate de structura sportivă 
naţională de ramura 
organizatoare, în condiţiile 
stabilite de organizator (ligile 
profesioniste şi/sau federaţiile 
naţionale, după caz).”  

au dreptul la o cotă-parte din 
veniturile încasate de Comitetul 
Olimpic Român, ligile 
profesioniste şi/sau federaţiile 
naţionale organizatoare,  în 
condiţiile stabilite de adunarea 
generală a structurii sportive 
naţionale de ramură, 
organizatoare a competiţiei.”  
 

Autor: Comisia 

participă la 
competiţii sportive. 

6.  
 
Art. 76. - Agenţia Naţională 
pentru Sport, Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării, complexurile 
sportive naţionale, Comitetul 
Olimpic Român şi federaţiile 
sportive naţionale sunt scutite de 
la plata taxelor vamale pentru 
importul de echipament sportiv şi 
materiale sportive, instalaţii şi 
aparatură specifică, necesare 
activităţii de pregătire, 
reprezentare şi participare a 
sportivilor şi echipelor 
componente ale loturilor sportive 
naţionale şi olimpice la 
competiţiile internaţionale 

   2. Articolul 76 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
   „Art. 76 – (1) Agenţia Naţională 
pentru Sport, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, complexurile sportive 
naţionale, Comitetul Olimpic Român 
şi federaţiile sportive naţionale, 
precum şi cluburile sportive 
autorizate de Agenţia Naţională 
pentru Sport sunt scutite de la plata 
taxelor vamale pentru importul de 
echipament sportiv şi materiale 
sportive, instalaţii şi aparatură 
specifică,  necesare activităţii de 
pregătire, reprezentare şi participare 
a sportivilor, cluburilor şi echipelor 
precum şi a loturilor sportive 
naţionale şi olimpice. 

    
 
 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În cadrul Uniunii 
Europene nu se 
percep taxe 
vamale. Începând 
cu 1 ianuarie 2007, 
România va 
beneficia de 
aceeaşi facilitate. 
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oficiale: jocuri olimpice, 
campionate şi cupe mondiale şi 
europene şi, respectiv, a 
sportivilor şi echipelor cluburilor 
sportive care participă la 
competiţiile internaţionale 
oficiale intercluburi. 

 
 
 
 
 
 
      (2) Persoanele prevăzute la alin. 
(1) sunt scutite de la plata drepturilor 
de impozit pentru echipamentul 
sportiv şi materialele sportive, 
instalaţiile şi aparatura specifică 
trimisă de un expeditor din afara 
României, cu titlu gratuit şi fără scop 
comercial.” 

 
 
 
 
 
 

 
Se elimină. 

Autor: Comisia 
 

7.  
 

--- 

Art. II – Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare şi cu 
modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege, va fi republicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

 
 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia 

 

Tehnică 
legislativă. 

 


