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RAPORT COMUN  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.6 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 

(PLx. 564/2022) 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 564 din 11 octombrie 2022, 
Comisia pentru învățământ și Comisia pentru tineret și sport au fost sesizate, pentru dezbatere în fond, cu proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea art.6 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000. 

 
Pentru întocmirea raportului comun, Comisiile au analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 846/19.07.2022, punctele de vedere ale Consiliului Economic și Social 
nr. 4133/05.07.2022. 

 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare, în sensul soluționării problemei accesului la o resursă pentru sport neutilizată în afara orarului școlar, 
aflată în proximitatea zonelor rezidenţiale. 

 
       2. În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 
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3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în ședința din 28 septembrie 2022.  
 
4.  În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de 

Lege în ședință comună în data de 23 noiembrie 2022. 
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege au participat ca 

invitați domnul Ionel - Florian  Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și domnul Flavius Sirop – secretar de stat în cadrul 
Ministerului Sportului. 

La lucrările Comisiei pentru învățământ au fost prezenți 22, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
Membrii Comisiei pentru tineret și sport au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 
 
5. În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât să supună plenului Camerei 

Deputaților un raport comun de adoptare cu amendamentele admise din Anexa.  
 

 
PREȘEDINTE 

Natalia-Elena INTOTERO 
 

PREȘEDINTE 
Oana-Silvia ȚOIU 

SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 

SECRETAR 
Ovidiu-Sergiu BÎLCEA 
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Anexa 

AMENDAMENTE ADMISE  
 
Nr. 
crt. 

Text  
Lege 69/2000 cu m și c ult 

 

Text  
adoptat de Senat 

Text  
propus de Comisii 

(autor amendament)

Motivare 

1.  
--- 

Titlul Legii:  Lege pentru modificarea și 
completarea art.6 din Legea educației 
fizice și sportului nr.69/2000

 
Text nemodificat  

 

2.  
--- 

Art.I. – Articolul 6 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, se modifică și se 
completează după cum urmează:

 
Text nemodificat 

 

3. Art. 6. - (1) Activitatea sportivă din unităţile și instituţiile de învăţământ se 
organizează în cadrul asociaţiilor sportive școlare și universitare. 
(2) Asociaţiile sportive școlare și universitare sunt structuri sportive înfiinţate 
în condiţiile prezentei legi, a căror activitate este coordonată de Federaţia 
Sportului Școlar, respectiv de Federaţia Sportului Universitar. (Legea 
472/2004 ) 
(3) Federaţia Sportului Școlar și Federaţia Sportului Universitar, înfiinţate în 
condiţiile legii, au următoarele atribuţii: 
a) promovarea valenţelor educative ale sportului; 
b) iniţierea și organizarea de programe și acţiuni de atragere a elevilor și 
studenţilor la practicarea sportului; 
c) coordonarea competiţiilor sportive desfășurate în unităţile și instituţiile de 
învăţământ, organizate de asociaţiile sportive școlare și universitare; 
d) sprijinirea sau organizarea, după caz, a competiţiilor locale, zonale și 
naţionale ale reprezentativelor unităţilor și instituţiilor de învăţământ; 
e) deţinerea competenţei exclusive pentru reprezentarea ţării la competiţiile 
oficiale organizate sub egida federaţiilor internaţionale ale sportului școlar și 
universitar. (Legea 472/2004) 
(4) Organizarea și funcţionarea Federaţiei Sportului Școlar și Federaţiei 
Sportului Universitar se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului, iniţiate de 
Agenţia Naţională pentru Sport și Ministerul Educaţiei și Cercetării. (Legea 
472/2004) 
(5) Finanţarea Federaţiei Sportului Școlar, respectiv a Federaţiei Sportului 
Universitar, se face prin alocaţii de la bugetul de stat, pe bază de programe, 
precum și prin venituri extrabugetare. Pentru susţinerea programelor de 
reprezentare la competiţiile internaţionale oficiale, desfășurate sub egida 
federaţiilor internaţionale ale sportului școlar și sportului universitar, Federaţia 
Sportului Școlar, și respectiv Federaţia Sportului Universitar, pot beneficia, cu 
prioritate, de alocaţii guvernamentale. (Legea 472/2004) 
(6) Participarea la sistemul competiţional pentru elevii și studenţii din unităţile 
și instituţiile de învăţământ se face exclusiv pe baza legitimaţiei școlare/de 
student și a avizului medical la zi. 

1. Alineatul (9) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Alineatul (9) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
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(7) Pentru elevii cu aptitudini sportive se pot organiza, în condiţiile legii, 
clase, școli și licee cu program sportiv, precum și cluburi sportive școlare. 
(8) Toate unităţile de învăţământ, de stat sau particulare, existente sau nou-
înfiinţate, au obligaţia să dispună sau să aibă acces la bazele și instalaţiile 
sportive, pentru a permite desfășurarea lecţiilor de educaţie fizică și 
practicarea sportului cu elevii și studenţii. 

(9) Bazele și instalaţiile sportive proprii pot fi 
puse la dispoziţie, gratuit sau cu plată, 
comunităţilor locale, persoanelor fizice sau 
juridice interesate, cu obligaţia respectării 
desfășurării normale a programelor și 
activităţilor de învăţământ și ale cluburilor 
sportive școlare și universitare. 

 
 
 
„(9) Bazele și instalațiile sportive proprii pot 
fi puse la dispoziție, gratuit sau cu plată, 
comunităților locale, persoanele fizice sau 
juridice interesate, cu obligația respectării 
desfășurării normale a programelor și 
activităților de învățământ și ale cluburilor 
școlare, precum și a regulamentelor de 
acces și utilizare a acestora. 

 
 
 
”(9) Bazele și instalațiile sportive 
proprii pot fi puse la dispoziție, 
gratuit sau cu plată, comunităților 
locale, persoanelor fizice sau 
juridice interesate, cu obligația 
respectării desfășurării normale a 
programelor și activităților de 
învățământ și ale cluburilor 
sportive școlare și universitare, 
precum și a regulamentelor de 
acces și utilizare a acestora.” 

Autori: membrii Comisiilor 
reunite 

 
Eliminarea 
cuvântului 
”universitare” 
din structura 
articolului nu 
atrage după sine 
eliminarea 
cluburilor 
universitare de 
la obligativitatea 
de a deschide 
spațiile 
exterioare 
tuturor copiilor 
ci duce doar la 
eliminarea 
obligației de a 
afișa un orar de 
acces.

4. (91) Pentru organizarea și desfășurarea fazelor zonale/regionale și naţionale 
ale competiţiilor sportive școlare, Ministerul Tineretului și Sportului pune la 
dispoziţie organizatorilor, gratuit, bazele și instalaţiile sportive din domeniul 
public și privat al statului aflate în administrarea Ministerului Tineretului și 
Sportului, prin direcţiile pentru tineret și sport judeţene, respectiv a 
municipiului București și al cluburilor sportive, cu obligativitatea respectării 
desfășurării normale a programelor și activităţilor acestora. (Legea 108/2018) 

 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

2. După alineatul (91) se introduc două 
noi alineate, alin.(92) și (93), cu următorul 
cuprins: 
 
„(92) În vederea îndeplinirii obligațiilor 
prevăzute la art.3 alin.(1) este permis 
accesul gratuit, la curțile și terenurile de 
sport exterioare ale unităților de învățământ 
care fac parte din domeniul public al 
comunelor, orașelor și municipiilor, tuturor 
copiilor, așa cum sunt definiți în Legea 
nr.272/2004 privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și tinerilor 
cu vârsta de peste 18 ani, care urmează 
cursurile învățământului liceal sau 
profesional, organizate în condițiile legii, 
până la terminarea acestora. 

2. După alineatul (91) se 
introduc două noi alineate, 
alin.(92) și (93), cu următorul 
cuprins: 
”(92) În vederea îndeplinirii 
obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. 
(1) este permis accesul gratuit în 
spațiile și terenurile de sport 
exterioare ale unităților de 
învățământ care fac parte din 
domeniul public al comunelor, 
orașelor și municipiilor și sunt 
administrate de către consiliile 
locale, tuturor copiilor, astfel 
cum sunt definiți la art. 4 lit. a) 
din Legea nr. 272/2004 privind 
protecția și promovarea 
drepturilor copilului, cu 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru coerența 
legislativă cu 
Legea educației 
naționale nr. 
1/2011, art. 112 
alin. (2) și (3) 
revin la forma 
inițială. 
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(10) Sportul de performanţă pentru elevi și studenţi se organizează, de regulă, 
în cadrul cluburilor sportive școlare și universitare. Elevii și studenţii pot 
practica sportul de performanţă și în alte cluburi sportive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(93) Verificarea îndeplinirii prevederilor 
alin.(92) cade în sarcina autorităților publice 
locale, având în vedere prevederile art.112 
alin.(2) din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare.” 

modificările și completările 
ulterioare, precum și tinerilor cu 
vârsta de peste 18 ani, care 
urmează cursurile învățământului 
liceal sau profesional, organizate 
în condițiile legii, până la 
terminarea acestora. 
Autori: membrii Comisiilor 
reunite  
(93) Verificarea îndeplinirii 
prevederilor alin.(92) cade în 
sarcina autorităților publice 
locale, potrivit prevederilor 
art.112 alin.(2) din Legea 
educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările 
ulterioare.” 

Autori: membrii Comisiilor 
reunite

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

5.  
 
 
 

--- 

Art. II. - În termen de 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, toate 
unitățile de învățământ vor introduce în 
regulamentele actuale de funcționare 
prevederi legate de acces și de modul de 
utilizare al curților și terenurilor de sport 
aflate în folosința acestora, precum și orarul 
de acces, după orele de program, în zilele 
libere și în timpul vacanțelor școlare și le 
vor afișa la exterior într-un loc vizibil, 
precum și pe pagina de internet, acolo unde 
este cazul. 

Art. II. – În termen de 120 de zile 
de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi toate unităţile de 
învățământ vor introduce în 
regulamentele actuale de 
funcționare prevederi legate de 
acces și de modul de utilizare al 
spațiilor și terenurilor de sport 
aflate în folosința acestora, 
precum și orarul de acces, după 
orele de program, în zilele libere 
și în timpul vacanțelor școlare și 
le vor afișa la exterior într-un loc 
vizibil, precum și pe pagina de 
internet, acolo unde este cazul. 

Autori: membrii Comisiilor 

 
Pentru coerența 
legislativă cu 
Legea educației 
naționale nr. 
1/2011, art. 112 
alin. (2) și (3) 
revin la forma 
inițială. 
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reunite 

6.  
--- 

Art. III. - 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, 
precum și cu cele aduse prin prezenta lege, 
va fi republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

 
 

Se elimină.  
Autori: membrii Comisiilor 

reunite  

Republicarea 
Legii nu se 
poate realiza. 
Art. 70 - (4) 
”Republicarea 
actelor 
normative 
modificate sau 
completate prin 
ordonanţe ale 
Guvernului se 
face după 
aprobarea 
acestora din 
urmă prin lege, 
pentru a nu se 
crea eventuale 
discrepanţe cu 
actul de 
aprobare, în 
cazul în care 
acesta 
aduce alte 
modificări 
ordonanţei 
supuse 
aprobării.” din 
Legea 24/2000

 
 


