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A V I Z 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

fizice şi sportului nr.69/2000 
 
 

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

republicat, Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului a fost 

sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură obişnuită, prin adresa nr. PLx. 

219 din 8 aprilie 2019, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului au examinat 

proiectul de Lege sus menţionat în şedinţa din 15 aprilie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise 

prezentate în anexa la prezentul aviz. 

 

     PREŞEDINTE                         SECRETAR 

  FLORIN-CLAUDIU ROMAN                  Angelica FĂDOR 
 

 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONȚU 
 

 
Bucureşti, 

 
15 aprilie 2019 
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Anexa 
 

Amendamente admise 
 

Nr. 
crt. 

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivație 

1. _________________________________ 
 
 
 
 
Art. 36 
................................................................................... 
(4) Modificarea statutelor sau a actelor 
constitutive ale federațiilor sportive naționale este 
supusă procedurilor prevăzute de lege, după ce s-a 
obținut avizul expres al Ministerului Tineretului 
și Sportului. 

(Text Legea 69/2000) 
 
 
 

 1. După punctul 4 se introduc două 
puncte noi, punctul 5 și punctul 6 cu următorul 
cuprins: 
 
             5. La articolul 36, alineatul (4) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
 
 (4) Modificarea statutelor federațiilor sportive 
naționale este supusă procedurilor prevăzute de 
lege. Obținerea avizului expres al Ministerului 
Tineretului și Sport ului este obligatorie 
anterior finalizării procedurilor mai sus 
menționate. 
 
 6. La articolul 36, după alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, alineatul (41) cu 
următorul curpins: 
 
(41) Federațiile sportive naționale vor informa 
Ministerul Tineretului și Sportului cu privire la 
orice modificare a actelor constitutive sau a 
organelor de conducere. 
 
 
 

Autori: Florin-Claudiu Roman (PNL) și Ion 
Călin (PSD) 

 

Aceste propuneri de modificare și 
completare sunt pe deplin justificate de 
necesitatea soluționării cu  celeritate a 
tuturor procedurilor aferente 
înregistrării modificărilor actelor 
constitutive și statutelor federațiilor 
sportive naționale astfel încât acestea să 
poată fi aplicate într-un termen cât mai 
scurt. Statutul unei federații reprezintă 
actul fundamental al acestei structuri, 
constituția respectivei entități juridice, 
în conformitate cu care se organizează 
și se desfășoară întreaga activitate a 
respectivei persoane juridice. 
Modificările propuse la alin. 4 și alin. 
41 ale art.36 din Legea nr. 69/2000 sunt 
imperios necesare având în vedere cele 
de mai sus şi faptul că statutul 
modificat al unei federaţii poate deveni 
aplicabil, din cauza procedurilor 
îndelungate şi la doi ani de la data 
adoptării, ceea ce este neacceptat în 
situaţia în care organizarea și 
desfășurarea întregii activități a unei 
asociații sau federații se circumscrie 
prevederilor statutului respectivei 
entități. 
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2.   
 
 
13. Articolul 881 se modifică și va avea 
următorul curpins: 
 
Art. 881. -   (1) În situații deosebite de încălcare a 
actelor constitutive, a statutelor, a actelor 
normative, Ministerul Tineretului și Sportului poate 
dispune convocarea adunării generale extraordinare 
pentru structurile de utilitate publică. 
                      (2) În cazul în care organul executiv 
este legal constituit, Ministerul Tineretului și 
Sportului dispune convocarea adunării generale 
extraordinare către acesta. 
                      (3) Prin excepție de la dispozițiile 
alin.(2), Ministerul Tineretului și Sportului 
convoacă adunarea generală extraordinară 
constituită potrivit dispozițiilor art.21 alin.(1) din 
Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociații și fundații, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările 
și completările ulterioare. 
                      (4) Adunarea generală extraordinară 
convocată de Ministerul Tineretului și Sportului 
este competentă să: 
(a) stabilească strategia și obiectivele generale ale 
structurii de utilitate publică; 
(b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a 
bilanțului contabil; 
(c) alegerea și revocarea membrilor consiliului 
director; 
(d) alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a 
membrilor comisiei de cenzori; 

 Punctul 13 devine punctul 15. 
 
             
           15. Articolul 881 se abrogă 
 
 

Autori: Florin-Claudiu Roman (PNL) și Ion 
Călin (PSD) 

 
 
 
Federațiile sportive naționale, întocmai 
ca și asociațiile neguvernamentale 
declarate de utilitate publică, 
reprezeintă entități juridice private care 
funcționează în baza principiului liberei 
asocieri, garantate de către Constituția 
României. Un argument important de 
menâionat îl reprezintă faptul că una 
din condițiile de bază a recunoașterii 
internaționale a federațiilor naționale 
este capacitatea de autoguvernare și a 
lipsei oricărei ingerințe din partea 
guvernamentală. 
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(e) înființarea de filiare; 
(f) modificarea actului constitutiv și a statutului; 
(g) dizolvarea și lichidarea structurii de utilitate 
publică, precum și stabilirea destinației bunurilor 
rămase după lichidare; 
(h) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în 
statut. 
                      (5) Adunarea generală extraordinară 
convocată de către Ministerului Tineretului și 
Sportului se va desfășura conform prevederilor 
statutare cu privire la desfășurarea adunării generale 
a structurilor de utilitate publică. 
                      (6) Prin ordin al ministrului 
tineretului și  sportului se aprobă procedura de 
convocare a adunării generale extraordinare pentru 
structurile de utilitate publică.     
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