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 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 381 din 1 octombrie 
2012, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000, Legea educaţiei fizice şi sportului, consolidată în 2009. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, avizul 
Consiliului Legislativ, precum şi Punctul de vedere al Guvernului. 
 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea includerii posibilităţii practicării în cluburi sportive, indiferent de 
forma lor de organizare, de drept public sau de drept privat, a sportului profesionist, atât de sportivii amatori cât şi de cei 
profesionişti.  
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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 – secretar de stat şi doamna Carmen Tocală – secretar 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 24 septembrie 2012.  
 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 26 martie 2013, Comisia a propus, cu  unanimitatea voturilor celor prezenţi, respingerea 
propunerii legislative din următoarele considerente: 
  - proiectul de lege propune ştergerea oricărei diferenţe între cluburile sportive de drept public, care, potrivit art.29 din 
Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulteriore, se înfiinţează ca instituţii publice în 
subordinea organelor administraţiei de stat şi au ca scop activitatea de performanţă, şi cluburile sportive de drept privat, care, 
potrivit art.31 din aceeaşi lege, se organizează ca asociaţii fără scop patrimonial sau societăţi comerciale sportive pe acţiuni şi au 
ca scop participarea la competiţiile sportive profesioniste, ceea ce contravine flagrant actualei organizări a sportului naţional, aşa 
cum este aceasta stipulată în legislaţia în vigoare. 
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