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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti,  07 martie 2017 
Nr.4C-9/37 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2016 pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 
(PLx. 28/2017) 

 
 1. În baza prevederilor art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx. 28 din 01 februarie 2017, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000. 

 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil primit de la Comisia pentru muncă și protecție socială, avizul 
favorabil primit de la Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, avizul favorabil primit de la Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci, avizul favorabil al Consiliului legislativ, precum și Punctul de vedere negativ al Guvernului. 

        Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, vizând, în principal, o redefinire a modalităţilor de acordare, respectiv, de retragere a rentei viagere 
de care pot beneficia participanţii la activitatea sportivă cu rezultate deosebite obţinute cu ocazia desfăşurării competiţiilor sportive 
internaţionale de mare anvergură. 
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            2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi, din totalul de 24 de membri ai Comisiei.  
 În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege au participat ca 
invitaţi: domnul Răzvan Cosmin Butuza – secretar de stat și domnul Căpățână Mihai Gheorghe – director general în cadrul Ministerului 
Tineretului și Sportului.  
 
 4. 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. 
   Prezentul proiect de Lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din data de 22 decembrie 2016, în 
condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
 
 5. În urma dezbaterii, în şedinţa din 28 februarie 2017, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea 
proiectului de lege cu amendamentele admise din Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  
   
 
 
       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 

Text  
OUG nr.61/2016 

Forma  
adoptată de Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare 

1.  
 
 

--- 

 
 
 

--- 

Titlul Legii: Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 
61/2016 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului 
nr. 69/2000 

 
 

Text nemodificat 

 

2.  
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

--- 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.61 din 28 
septembrie 2016 pentru 
modificarea și completarea 
Legii educației fizice și 
sportului nr.69/2000, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr.773 din 4 octombrie 
2016. 

Art. I. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.61 din 28 
septembrie 2016 pentru 
modificarea și completarea 
Legii educației fizice și 
sportului nr.69/2000, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr.773 din 4 octombrie 
2016, cu următoarele 
modificări și completări: 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

3.  
--- 

Titlu: Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 

  
--- 

 
Text nemodificat 

 

4.  
 
 

--- 
 

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, 

 
 

--- 
           
               

 
 
 

Text nemodificat 
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se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

 

5.   
  
Art. 161 - (5) În îndeplinirea 
atribuţiilor privind premierea 
sportivilor, Ministerul 
Tineretului şi Sportului va 
respecta principiul 
nediscriminării, acordând 
premii egale sportivilor care 
au obţinut medalii la 
competiţiile organizate 
pentru sportivi cu handicap 
cu cele ale sportivilor 
medaliaţi la jocuri olimpice, 
campionate mondiale şi 
campionate europene. 

1. La articolul 161, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(5) În îndeplinirea atribuţiilor privind 
premierea sportivilor, Ministerul 
Tineretului şi Sportului va respecta 
principiul nediscriminării, acordând 
premii egale sportivilor cu sau fără 
nevoi speciale pentru acelaşi tip de 
performanţe, obţinute la competiţii 
naţionale şi internaţionale oficiale.” 

 
 
 
 
 

--- 
 
 
 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 

6.    
 
 
Art. 64 - (1) Sportivul de 
performanţă care a obţinut o 
medalie de aur, de argint sau 
de bronz în probele 
individuale ori pe echipe din 
cadrul Jocurilor Olimpice, al 
Jocurilor Paralimpice sau o 
medalie de aur la 
campionatele mondiale şi 
europene de seniori, probe 
olimpice ori paralimpice, 
are dreptul, la cerere şi cu 
confirmarea Ministerului 

2. La articolul 64, alineatele (1), (11), şi 
(3) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
  „(1)  Sportivul de performanţă care a 
obţinut o medalie de aur, de argint sau de 
bronz în probele sportive individuale ori 
pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice 
sau Jocurilor Paralimpice ori o medalie 
de aur la campionatele mondiale sau 
europene de seniori la probele sportive 
individuale sau pe echipe ce au fost 
incluse cel puţin o dată în programul 
Jocurilor Olimpice sau al Jocurilor 
Paralimpice, are dreptul, la cerere şi cu 
confirmarea Ministerului Tineretului şi 
Sportului, la o rentă viageră. 

 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 

1. La articolul I punctul 
2, partea introductiva a 
alineatului (11) a  
articolului 64, se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
 
 

Text nemodificat 
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Tineretului şi Sportului, la o 
rentă viageră. 
(11) Sportivul de performanţă 
care a obţinut o medalie de 
aur la campionatele mondiale 
şi/sau campionatele europene 
de seniori, la o probă sportivă 
ce a fost inclusă cel puţin o 
dată în programul Jocurilor 
Olimpice sau al Jocurilor 
Paralimpice, are dreptul, la 
cerere, la o rentă viageră. 
 
 
………….. 
(3) Pentru stabilirea rentei 
viagere se utilizează salariul 
mediu brut pe economie 
comunicat de Comisia 
Naţională pentru Statistică 
pentru luna anterioară celei 
în care se face plata 
drepturilor. 

 
 
(11) Poate beneficia de rentă viageră în 
condiţiile alin. (1) sportivul de 
performanţă care îndeplineşte cumulativ 
următoarele condiţii: 
a) s-a retras din activitatea sportivă; 
b) are cetăţenia română, atât la data 
obţinerii performanţelor sportive cât şi la 
data solicitării şi acordării rentei viagere; 
c) performanţele sportive pentru care 
solicită rentă viageră au fost obţinute 
pentru România. 
 

………………………………… 
(3) Pentru stabilirea rentei viagere se 
utilizează cel mai recent câştig salarial 
mediu brut pe economie publicat de 
Institutul Naţional de Statistică.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 

”(11) Beneficiază de rentă 
viageră în condiţiile alin. 
(1) sportivul de 
performanţă care 
îndeplineşte cumulativ 
următoarele condiţii:” 

a) – c) Text nemodificat 
 

Autor: Deputat PNL 
Sorin Dan Moldovan 

+ Comisia 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 

 
 

Pe formă. La 
începutul alin. 
11 se impune 
folosirea 
cuvântului 
beneficiază, 
deoarece alin. 11 
face trimitere la 
alin. 1, care 
stabilește deja 
că dreptul se 
acordă la cerere. 
 

7. Art. 64 - (5) În funcţie de nivelul 
performanţei sportive, din renta 
viageră, calculată potrivit 
prevederilor alin. (2), drepturile 
lunare se acordă din 1,5 salarii medii 
brute pe economie, după cum 
urmează: 
a)- 100% pentru prima medalie de 
aur obţinută la jocurile olimpice sau 
la jocurile paralimpice; 
- 80% pentru prima medalie de 
argint obţinută la jocurile olimpice, 
la jocurile paralimpice sau pentru 
prima medalie de aur obţinută la 

 3. La articolul 64 alineatul (5), litera 
b) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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campionatele mondiale; 
- 70% pentru prima medalie de 
bronz obţinută la jocurile olimpice, 
la jocurile paralimpice sau pentru 
prima medalie de aur obţinută la 
campionatele europene; 
b) 50% din valoarea 
indemnizaţiei corespunzătoare 
cuvenite potrivit lit. a) pentru 
medaliile de aur şi argint 
obţinute la jocurile olimpice, 
la jocurile paralimpice şi 
pentru medaliile de aur 
obţinute la campionatele 
mondiale sau la campionatele 
europene. 

 
 
 
 
 
„b) pentru sportivii care cumulează două 
sau mai multe medalii dintre cele 
prevăzute la lit. a) renta viageră se 
calculează astfel: 
- pentru prima cea mai valoroasă medalie 
se acordă cuantumul prevăzut la lit. a); 
- pentru fiecare dintre celelalte medalii, 
de valoare egală sau inferioară, se acordă 
50% din cuantumul prevăzut la lit. a).” 

8.    
 
 

--- 

4. La articolul 64 alineatul (5), după 
litera b) se introduce o nouă literă, lit. 
c), cu următorul cuprins: 
„c) valoarea maximă a rentei viagere 
calculată potrivit lit. a) şi b) nu poate 
depăşi echivalentul a cinci câştiguri 
salariale medii brute pe economie.” 

 
 

--- 
 

 
 

Text nemodificat 

 

9. Art. 64 – (6) Pentru sportivii 
care cumulează titlul de 
campion sau vicecampion 
olimpic ori paralimpic cu cel 
de campion mondial sau 
european ori titlul de campion 
mondial cu cel european, renta 
viageră acordată pentru cea 
mai bună performanţă se 
cumulează cu cea pentru 
performanţa inferioară, 
potrivit nivelurilor prevăzute 

 
 
 
 

5. La articolul 64, alineatul (6) se 
abrogă. 

 
 
 

--- 

 
 
 
 

Text nemodificat 
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la alin. (5) lit. b). 
10.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. După articolul 64 se introduce un 
nou articol, art. 641, cu următorul 
cuprins: 
„Art. 641. – (1) În cazul retragerii de 
către organismul internaţional competent, 
din orice cauză, a medaliei sau a 
medaliilor în considerarea căreia/cărora 
sportivului i-a fost acordată sau, după 
caz, majorată renta viageră, acordarea 
rentei viagere încetează sau, după caz, se 
recalculează de drept cu începere de la 
data primirii de către Ministerul 
Tineretului şi Sportului a comunicării 
oficiale din partea federaţiei sportive pe 
care sportivul o reprezintă. În termen de 
cel mult 5 zile de la data înştiinţării de 
către organismul internaţional competent, 
federaţia sportivă are obligaţia să 
înştiinţeze Ministerul Tineretului şi 
Sportului cu privire la retragerea 
medaliei/medaliilor. 
(2) Acordarea rentei viagere încetează de 
drept şi în cazul: 
a) pierderii de către sportiv a cetăţeniei 
române, cu începere de la data pierderii 
acesteia; 
b) decesului sportivului, cu începere de la 
data decesului. 
(3) Intervenirea situaţiilor prevăzute la 
alin. (2) se comunică în scris, în termen 
de 15 zile, Ministerului Tineretului şi 
Sportului de către sportiv sau, 
respectiv, moştenitorii acestuia, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. La articolul I punctul 
6, alineatul (3) al 
articolului 641, se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”(3) Ministerului 
Tineretului şi Sportului 
are obligația de a verifica 
periodic incidența 
situațiilor prevăzute la 
alin. (2).” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alin (3) este 
inaplicabil în 
forma propusă. 
Sportivii nu au 
interes să facă 
cerere pentru a 
nu mai primi 
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--- împreună cu copia dovezii pierderii 
cetăţeniei sau, respectiv, certificatului 
de deces. Sumele încasate cu titlu de 
rentă viageră după data prevăzută la 
alin. (2) vor fi recuperate potrivit 
legii.” 

Autor: Deputat PNL 
Sorin Dan Moldovan 

+ Comisia 
 

bani. 
Moștenitorii 
poate nici nu 
știu că defunctul 
încasa rentă.  
Termenul de 15 
zile este mult 
prea scurt. în 
contextul 
decesului unei 
rude, când 
prioritățile sunt 
altele. 

11.    
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. După articolul 67 se introduce un 
articol nou, art. 671, cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
„Art. 671. – (1) Participanţii la activitatea 
sportivă pot fi: 
a) sportivi 
b) antrenori 
c) medici, asistenţi medicali, maseuri, 
kinetoterapeuţi, cercetători, operatori 
video 
 
d) arbitri, observatori, personal auxiliar, 
alte persoane care contribuie la 
realizarea activităţii sportive. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

3. La articolul I punctul 
7, literele c) și d) ale 
alineatului (1) al 
articolului 671, precum și 
partea introductivă a 
alineatului (2) al 
articolului 671  se 
modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
”Art. 671. - (1) 
Participanţii la activitatea 
sportivă pot fi: 

a) -  b) Text nemodificat 
c) medici, asistenţi 
medicali, maseuri, 
kinetoterapeuţi, 
cercetători; 
d) arbitri, observatori, 
operatori video, personal 
auxiliar; 
 

 
 
 
 
O mai bună 
sistematizare a 
normei. Se 
înțelege mai 
clar, în funcție 
de importanță, 
cine face parte 
din categoria 
participanților la 
activitatea 
sportivă în 
general. 
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--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Autorităţile şi instituţiile 
administraţiei publice centrale, inclusiv 
instituţiile din subordinea acestora, care 
gestionează fonduri publice pentru 
activitatea sportivă, precum şi Comitetul 
Olimpic şi Sportiv Român, structurile 
sportive de drept privat care beneficiază 
de sume de la bugetul de stat pentru 
finanţarea programelor/proiectelor 
sportive, pot efectua, pentru participanţii 
prevăzuţi la alin. (1), cu încadrarea în 
prevederile bugetare aprobate, cheltuieli 
pentru: 
a) transport, cazare, masă 
b) alimentaţie de efort 
c) indemnizaţii sportive, premii, prime, 
burse 
d) pentru asigurarea de accidente 
e) pentru asigurarea şi achiziţionarea de 
materiale şi echipament sportiv cheltuieli 
medicale şi pentru controlul doping 
f) plata arbitrilor, medicilor, asistenţilor 
medicali, maseurilor, kinetoterapeuţilor, 
cercetătorilor, operatorilor video, 
observatorilor, personalului auxiliar, altor 
persoane care contribuie la realizarea 
activităţii sportive, precum şi pentru alte 
categorii de cheltuieli necesare 
desfăşurării activităţii sportive. 
(3) Condiţiile, criteriile şi procedura, 
precum şi cuantumul pe fiecare categorie 
de cheltuieli, respectiv fiecare categorie 
de participanţi la activităţile sportive se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului.” 

(2) Autorităţile şi 
instituţiile administraţiei 
publice centrale, inclusiv 
instituţiile din subordinea 
acestora, care gestionează 
fonduri publice pentru 
activitatea sportivă, 
precum şi Comitetul 
Olimpic şi Sportiv Român, 
structurile sportive de 
drept privat care 
beneficiază de sume de la 
bugetul de stat pentru 
finanţarea 
programelor/proiectelor 
sportive efectuează, 
pentru participanţii 
prevăzuţi la alin. (1), cu 
încadrarea în prevederile 
bugetare aprobate, 
cheltuieli pentru:” 
 

a) – f) Text nemodificat. 
 
 
 

Autor: Deputat PNL 
Sorin Dan Moldovan + 

Comisia 
 
 
 

(3) Text nemodificat 
 

Norma propusă 
de Guvern este 
una permisivă, 
și poate conduce 
la situații în care 
participanții la 
activitatea 
sportivă să fie 
prezenți și 
activi, dar să 
rămână 
neremunerați. 
De aceea, 
pentru ca fiecare 
muncă depusă 
de personalul 
participant să fie 
remunerată, 
formularea 
textului trebuie 
reevaluată astfel 
încât norma 
trebuie să fie 
imperativă.  
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12.  
 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 

4. La articolul I punctul 
7 după litera d) a 
articolului 671 se 
introduce o noua literă, 
lit. e) cu următorul 
cuprins: 
„e) alte persoane care 
contribuie la realizarea 
activităţii sportive.” 
 

Autor: Deputat PNL 
Sorin Dan Moldovan + 

Comisia 

O mai bună 
sistematizare a 
normei. Se 
înțelege mai 
clar, în funcție 
de importanță, 
cine face parte 
din categoria 
participanților la 
activitatea 
sportivă în 
general. 

 
13.  

 
--- 

 

8. În cuprinsul legii sintagma „salarii 
medii brute pe economie” se înlocuieşte 
cu sintagma „câştiguri salariale medii 
brute pe economie” 

 
 

--- 

 
Text nemodificat 

 

14.  
 

   --- 
 

Art. II – Rentele viagere aflate în plată la 
data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă se recalculează în 
conformitate cu dispoziţiile art. 64 din 
Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare. În situaţia în care renta 
rezultată în urma recalculării este mai 
mică decât cea aflată în plată/cuvenită la 
data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, se plăteşte renta 
viageră cea mai mare. 

 
 

--- 
 
 

 
 
 

Text nemodificat 

 

 

 


