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AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 

 

 

Vă înaintăm raportul asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, Pl-x nr.475/2021, trimis 

Comisiei pentru tineret şi sport spre dezbatere, în fond, prin adresa Biroului Permanent 

din 18 octombrie 2021. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

 

Oana Silvia Țoiu 

      

 

bogdan.istratescu
Conform cu originalul
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RAPORT 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului 

   

 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 18 octombrie 2021, în vederea 

examinării și întocmirii unui raport cu privire la Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, Pl-x 

nr.475/2021. 

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

şedinţa din 11 octombrie 2021. 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.430 

din 14 iunie 2021); 

 - punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.2176/DPSG din 15.11.2021); 

 - avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ (nr.4c-11/1093 din 26 

octombrie 2021); 

 - avizul negativ al Comisiei pentru muncă și protecție socială (nr.4c-9/786 din 

8 noiembrie 2021); 

 - avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități din 3 februarie 

2022. 



  

 

 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.69/2000. Iniţiativa vizează clarificarea şi completarea 

atribuţiilor federaţiilor sportive, precum şi ale Ministerului Tineretului şi Sportului, 

pentru evitarea blocajelor administrative cu privire la procedurile necesare a fi 

urmate de către federaţiile sportive naţionale pentru îndeplinirea obligaţiilor 

legale ale acestora. 

 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 Propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, 

pentru următoarele considerente: 

- limitarea competenței Ministerului Sportului de verificare a conformității 

modificărilor propuse la statutul unei federații poate genera dificultăți și intră în 

contradicție cu prevederile art.18 alin.(1) lit.a) și k) din Legea nr.69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare, care prevăd că ministerul: „a) (...) reprezintă 

interesele statului în raport cu federațiile de specialitate” și ”k) supraveghează şi 

controlează respectarea de către structurile sportive a dispoziţiilor legale în vigoare 

şi a prevederilor cuprinse în statutele şi în actele de constituire a acestora”; 

- de asemenea, în ceea ce privește pct.4 din inițiativa legislativă, limitarea 

capacității Ministerului Sportului de a exercita controlul asupra altor factori decât 

cei financiari este nepotrivită și este în contradicție cu prevederile art.41 alin.(1) lit.e) 

din Ordonanța Guvernului nr.26/2000, cu modificările și completările ulterioare, 

care stipulează că recunoașterea utilității publice stabilește pentru federații 

„obligaţia de a comunica autorităţii administrative competente orice modificări ale 

statutului, precum şi rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale”; 

- atribuția propusă la art.37 lit.n) contravine dispozițiilor art.45 alin.(1) și 

art.451 din Legea nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd 

un drept de exclusivitate pentru toate structurile sportive și pentru Comitetul Olimpic 

și Sportiv Român. În contextul în care s-ar stabili exclusivitatea doar pentru 

federațiile sportive naționale ”pentru toate drepturile de natură comercială, precum 

și pentru drepturile de imagine, drepturile de televiziune și radiodifuziune, 

drepturile de utilitare a rezultatelor din competiții care se organizează în ramura 

sportivă pe care o guvernează”, celelalte structuri sportive nu ar mai putea beneficia 

de drepturi de natură patrimonială pentru evenimentele organizate de acestea, aceste 

drepturi revenind doar federațiilor sportive din ramura în care se organizează 



  

 

respectivul eveniment, aspect ce ar putea contraveni principiului libertății 

economice și dispozițiilor referitoare la dreptul de autor din Legea nr.8/1996 privind 

dreptul de autor și drepturile conexe; 

 - raportat la soluția normativă propusă la pct.5 privind delegarea unui 

reprezentant al Ministerului Sportului „în cadrul structurilor sportive persoane 

juridice de drept privat de utilitate publică” care au încheiat contracte de finanțare 

din surse publice, arătăm că părțile ar trebui să respecte destinațiile sumelor din 

aceste contracte, conform principiului pacta sunt servanda, iar răspunderea pentru 

utilizarea defectuoasă a sumelor acordate cu titlu de finanțare publică poate fi 

angajată în temeiul condițiilor contractuale. Numirea unui delegat al unei autorități 

publice „în cadrul structurilor sportive persoane juridice de drept privat” poate avea 

natura unei ingerințe în desfășurarea liberă a activității acestor persoane juridice, 

ceea ce poate prezenta vicii de neconstituționalitate prin raportare la art.45 din 

Constituție privind libertatea economică; 

 - la pct.16 din inițiativa legislativă se propune extinderea categoriei 

participanților la activitatea sportivă care poate încheia cu structurile sportive un 

contract individual de muncă sau un contract de activitate sportivă (sportivi, 

antrenori, medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuți și cercetători), 

adăugându-se și arbitrii, observatori, operatori video, personal auxiliar, precum și 

alte persoane care contribuie la realizarea activității sportive, conform 

regulamentelor și statutelor federațiilor sportive naționale. Măsurile propuse 

generează cheltuieli suplimentare ale bugetului de stat. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

 

Oana Silvia Țoiu 

 

 

Referent 

 


