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Vă înaintăm raportul asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

educaţiei fizice si sportului nr.69/2000, PL-x nr.432/2022, trimis Comisiei pentru 

tineret şi sport spre dezbatere, în fond, prin adresa Biroului Permanent din 29 iunie 

2022. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

 

Oana Silvia Țoiu 
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RAPORT 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii educaţiei fizice si sportului 

nr.69/2000 

   

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

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru tineret și sport a fost 

sesizată prin adresa Biroului Permanent din 29 iunie 2022, în vederea examinării și 

întocmirii unui raport cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea Legii 

educaţiei fizice si sportului nr.69/2000, PL-x nr.432/2022. 

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

şedinţa din 27 iunie 2022. Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

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

legilor ordinare. 

 La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

 - avizul favorabil cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ (nr.563 

din 18 mai 2022); 

 - avizul negativ al Consiliului Economic și Social (nr.2819 din 10 mai 2022); 

 - punctul de vedere negativ al Guvernului (nr. nr.8191 din 4 iulie 2022); 

 - avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (nr.4c-6/493 din 8 septembrie 2022); 

 - avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați 

(nr.4c-20/420 din 19 septembrie 2022); 

 - avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr.4c-13/630 

din 20 septembrie 2022). 

 



  

 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.69/2000. 

Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează asigurarea unui cadru juridic stabil 

şi necesar efectuării unor investiţii de către Federaţiile sportive naţionale, privind 

edificarea/construirea bazei materiale sportive, respectiv modernizarea bazei 

materiale sportive aflată în patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ-

teritoriale, precum şi o mai bună aplicare a atribuţiilor principale ale acestor 

structuri sportive. 

 În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 7 decembrie 2022, desfășurată în format fizic. La dezbateri, 

membrii Comisiei pentru tineret și sport au fost prezenți conform listei de prezență.  

În urma dezbaterii, Comisia pentru tineret şi sport a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea Proiectului de Lege 

pentru modificarea Legii educaţiei fizice si sportului nr.69/2000, PL-x nr.432/2022, 

pentru următoarele considerente: 

- federațiile sportive naționale nu pot exercita (în baza delegării) acțiuni de 

supraveghere și control a „organizatorilor de acțiuni sportive”, aceștia nefiind 

structuri sportive în sensul art.21 din lege; 

- măsura prin care se intenționează introducerea posibilității ca federațiile 

sportive naționale și Comitetul Olimpic și Sportiv Român (persoane juridice de drept 

privat și de utilitate publică) să poată primi în administrare bunuri imobile din 

patrimoniul statului și al unităților administrativ-teritoriale (în prezent acestea 

putând primi doar în folosință gratuită), este de natură să aducă atingere regimului 

proprietății publice reglementat de art.136 din Constituție. Astfel, modalitățile de 

exercitare a proprietății publice sunt expres și limitativ stabilite de art.136 alin.(4) 

teza a II-a din Constituție și reglementate prin lege organică. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

 

Oana Silvia Țoiu 
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