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Proiectului de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) din Legea educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000 

 
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu Proiectul de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) din Legea educației fizice și 
sportului nr.69/2000, trimis cu adresa nr. PL-x 299 din 20 mai 2020, înregistrat cu nr.4c-13/398 din 21 
mai 2020. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua 
de 12 mai 2020. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) şi 
(3) din Constituţia României, republicată şi ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art.21 alin.(1) lit.f) din Legea educației 
fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării Automobil 
Clubului Român dintre structurile sportive enumerate în cadrul alineatului (1). Astfel cum rezultă din 
Expunerea de motive, demersul legislativ este argumentat prin faptul că Automobil Clubul Român nu s-a 
reorganizat conform legii, ca structură sportivă. 

Potrivit prevederilor art.61 și 129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa 
legislativă în şedinţa desfășurată în sistem mixt din ziua de 25 martie 2021. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, avizul 
favorabil al Consiliului Economic și Social, transmis prin adresa cu nr.3497 din 8 mai 2020 şi avizul 
favorabil cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ, înregistrat cu nr.368 din 21 aprilie 2020. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
de către Biroul permanent.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare.  
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