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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru completarea şi modificarea art.37 din Legea 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului 

(Plx. 222/2012) 
 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 222 din 29 mai 2012, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, propunerea legislativă pentru 
completarea şi modificarea art.37 din Legea 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, avizul Consiliului Legislativ, precum şi Punctul de 
vedere al Guvernului. 
 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea alineatului (1) al articolului 37 din Legea 
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea prevenirii şi combaterii violenţei în 
sport prin crearea obligativităţii cluburilor sportive profesioniste de a solicita imperativ membrilor galeriilor să se organizeze în 
asociaţii non-profit. 
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 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 29 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative 
au participat ca invitaţi: domnul Cristian Cosmin şi doamna Carmen Tocală – secretari de stat în cadrul Ministerului Tineretului 
şi sportului.  
 
 5. 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. 
 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 21 mai 2012.  
 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 26 martie 2013, Comisia a propus, cu  unanimitatea voturilor celor prezenţi, respingerea 
propunerii legislative din următoarele considerente: 
 - legislaţia în vigoare consfinţeşte dreptul la liberă asociere. Exercitarea oricărui drept este opţională, rămânând la 
latitudinea fiecărui cetăţean să uzeze sau nu de acesta. În concluzie, obligarea unui cetăţean la orice formă de asociere vine în 
contradicţie cu prevederile legale actuale şi, în primul rând, cu art.40 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 
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