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RAPORT 
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1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.174 din 4 aprilie 2018, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea art.181 din Legea nr.69 
din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul negativ al Comisiei 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, avizul Consiliului Legislativ nr.998/20.11.2017 şi Punctul de vedere negativ al 
Guvernului 2008/18.12.2017. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea unui nou alineat la art.181 din Legea educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare, în sensul elaborării criteriilor specifice de evaluare a proiectelor finanţate din bugetele 
locale ale structurilor sportive, în vederea atribuirii contractelor de finanţare pentru structurile sportive din bugetele locale, care vor fi 
aprobate prin hotărârea autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale. 
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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. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 20 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
  

3. 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. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința din 28 martie 2018. 
 

4.  În urma dezbaterii, în şedinţa din 08 mai 2018, Comisia a propus, cu 12 voturi împotrivă și 8 abțineri, respingerea propunerii 
legislative din următoarele considerente: 

- conform prevederilor art. 671 alin. (3) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare, 
condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la 
activităţile sportive, se stabilesc, după caz, prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei 
publice locale. Norma propusă prin inițiativa legislativă este similară cu cea existentă deja în lege. Adoptarea acestei inițiative ar duce la 
crearea unei duble reglementări, conform art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, prin care se stabilește că în procesul de legiferare este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în mai multe 
articole sau alineate din acelaşi act normativ ori în două sau mai multe acte normative.  
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