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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi 

completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată cu dezbaterea şi 
avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000, trimis cu adresa nr. PLx 274/2017 din 12 
septembrie 2017. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au 
examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 26 septembrie 
2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), avizarea favorabilă a proiectului de lege 
în forma prezentată de Guvern, cu amendamentele redate în Anexa la 
prezentul aviz. 

 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Violeta Răduţ  

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
 
 
 

Bucureşti, 3 octombrie 2017 
Nr. 4c-7/959 
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Anexa  

 
Amendamente admise 

 
 
Nr. 
crt. 

Text OUG 38/2017 Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
1.  

__ 
 
Titlul Legii 
 
Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.38/2017 privind 
modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000 
 
 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 38/2017 Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
2.  

__ 
 
Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.38 din 18 mai 
2017 privind modificarea şi 
completarea Legii educației 
fizice și sportului nr. 69/2000, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 403 din 
29 mai 2017, cu următoarele 
modificări și completări: 
 

 
Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.38 din 18 mai 
2017 privind modificarea şi 
completarea Legii educației 
fizice și sportului nr. 69/2000, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 403 din 
29 mai 2017, cu următoarele  
modificări: 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

3.  
Titlul Ordonanţei 
 
Ordonanţă de urgenţă privind 
modificarea şi completarea Legii 
educației fizice și sportului nr. 
69/2000 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

4.  
Articol unic. - Legea educației 
fizice și sportului nr. 69/2000, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 200 din 
9 mai 2000, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
modifică și se completează după 
cum urmează: 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text OUG 38/2017 Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
5.  

1. La articolul 14, după alineatul 
(1) se introduce un nou alineat, 
alineatul (11), cu următorul 
cuprins: 
"(11) Sportivii de performanță 
încheie cu o structură sportivă 
un contract de activitate 
sportivă." 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

6.  
2. La articolul 14 alineatul (2), 
litera b) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"b) încheie cu o structură 
sportivă un contract individual 
de muncă sau un contract de 
activitate sportivă." 
 

 
1. La articolul unic punctul 2, 
articolul 14 alineatul (2), 
litera b) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"b) încheie cu o structură 
sportivă un contract individual 
de muncă pe durată 
determinată sau 
nedeterminată sau un 
contract de activitate sportivă 
prin derogare de la Codul 
muncii." 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei 

 
Pentru corelare cu 
celelalte modificări 
propuse. 

7.  
3. La articolul 14, alineatele 
(21), (6) și (7) se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
"(21) Structurile sportive și 
sportivul de performanță 
menționat la alin. (11) se obligă 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text OUG 38/2017 Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
prin contractul încheiat între 
părți să respecte prevederile 
specifice din statutele, normele, 
regulamentele federațiilor 
sportive naționale și, după caz, 
ale ligilor profesioniste din 
ramura de sport respectivă și 
care au ca obiect activitatea de 
selecție, pregătirea, 
performanța și participarea la 
competiții interne și 
internaționale. 
…………………………………………… 
(6) Federațiile sportive naționale 
asigură organizarea evidenței 
sportivilor de performanță din 
ramura de sport respectivă. 
(7) Drepturile și obligațiile 
sportivului de performanță sunt 
cele prevăzute în statutele și în 
regulamentele federațiilor 
sportive naționale, precum și 
cele din contractele încheiate 
între părți." 
 

8.  
4. Articolul 181 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"Art.181 - (1) Prin hotărâre a 
autorităţilor deliberative ale 
administraţiei publice locale se 

 
2. La articolul unic punctul 4, 
articolul 181, alineatul (1) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art.181. - (1) Prin hotărâre a 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 38/2017 Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
pot aloca sume din bugetul 
local, pentru finanţarea 
activităţii sportive a structurilor 
sportive care au calitatea de 
ordonator de credite aflate 
în subordinea sa, cu 
respectarea legislaţiei naţionale 
şi comunitare din domeniul 
ajutorului de stat. 
 

autorităţilor competente ale 
administraţiei publice locale se 
pot aloca sume din bugetul 
local, pentru finanţarea 
activităţii sportive a structurilor 
sportive şi a liceelor care au 
clase cu profil sportiv, aflate 
în subordinea sa, cu respectarea 
legislaţiei naţionale şi 
comunitare din domeniul 
ajutorului de stat.” 
 

9.  
__ 

 
3. La articolul unic punctul 4, 
articolul 181, după alineatul 
(1) se introduce un nou 
alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
„(11) Universităţile pot participa 
la finanţarea cluburilor sportive 
universitare proprii sau în 
subordine pe baza unor 
regulamente aprobate de 
senatele universitare care 
prevăd categoriile de cheltuieli.” 
 
 
 
 
 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 38/2017 Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
10.  

Pct.4, art.181 
 
(2) Prin hotărâre a autorităţilor 
deliberative ale administraţiei 
publice locale se pot aloca sume 
din bugetul local, cu respectarea 
legislaţiei naţionale şi 
comunitare din domeniul 
ajutorului de stat, şi pentru: 
a) finanţarea programelor 
sportive ale cluburilor sportive 
de drept public înfiinţate pe raza 
unităţii administrativ-teritoriale; 
b) finanţarea programelor 
sportive ale cluburilor sportive 
de drept privat înfiinţate pe raza 
unităţii administrativ-teritoriale, 
constituite ca persoane juridice 
fără scop patrimonial, 
deţinătoare ale certificatului de 
identitate sportivă; 
c) finanţarea programelor 
sportive organizate în raza 
unităţii administrativ-teritoriale 
de către asociaţiile 
judeţene/municipiului Bucureşti 
pe ramuri de sport, afiliate la 
federaţiile sportive 
corespondente; 
d) finanţarea programelor 

 
4. La articolul unic punctul 4, 
articolul 181, partea 
introductivă a alineatului (2) 
şi alineatul (3) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
„(2) Prin hotărâre a autorităţilor 
competente ale administraţiei 
publice locale se pot aloca sume 
din bugetul local cu respectarea 
legislaţiei naţionale şi 
comunitare din domeniul 
ajutorului de stat, prin 
competiţie de proiecte, şi 
pentru: 
……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 38/2017 Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
sportive desfăşurate în raza 
unităţii administrativ-teritoriale 
de către federaţiile sportive 
naţionale, direcţiile judeţene 
pentru sport şi tineret, respectiv 
a municipiului Bucureşti, ori 
inspectoratele şcolare judeţene, 
respectiva municipiului 
Bucureşti; 
e) finanţarea programelor 
sportive derulate de către 
Comitetul Olimpic şi Sportiv 
Român pentru înalta 
performanţă sportivă; 
f) premierea, în condiţiile legii, a 
performanţelor deosebite 
obţinute la competiţiile sportive 
interne şi internaţionale oficiale. 
 
(3) Autorităţile administraţiei 
publice locale pot aloca sume 
pentru finanţarea activităţii 
potrivit alin. (1) şi (2) în limita a 
maximum 5% din bugetul 
aprobat. 
(4) În bugetul autorităţilor sau 
instituţiilor publice ale 
administraţiei publice centrale 
se pot cuprinde sume pentru 
finanţarea activităţii structurilor 
sportive care au calitatea de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Autorităţile administraţiei 
publice locale alocă sume pentru 
finanţarea infrastructurii şi 
activităţii sportive, inclusiv 
pentru cluburile sportive şcolare 
şi universitare, potrivit alin.(1) 
şi (2) în limita a minimum 5% 
din bugetul aprobat.” 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 38/2017 Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
ordonator de credite aflate în 
subordinea sa, în condiţiile 
legii." 
 

11.  
5. La articolul 202 alineatul (3), 
litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"a) sume de la bugetul de stat, 
inclusiv pentru finanţarea unor 
posturi, în funcţie de necesităţi, 
cu încadrarea în cheltuielile de 
personal alocate în limita 
bugetului aprobat, cu 
informarea anuală a Ministerului 
Tineretului şi Sportului;" 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

12.  
6. La articolul 29, alineatul (1) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"Art.29. - (1) Cluburile sportive 
de drept public sunt persoane 
juridice, înfiinţate ca instituţii 
publice în subordinea 
administraţiei publice centrale, 
locale sau a instituţiilor de 
învăţământ superior de stat, şi 
au drept obiect de activitate 
performanţa, selecţia, 
pregătirea şi participarea la 

 

__ 
 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text OUG 38/2017 Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
competiţii interne şi 
internaţionale." 
 

13.  
__ 

 
5. La articolul unic, după 
punctul 6 se introduc cinci 
noi puncte, pct.61-65, cu 
următorul cuprins: 
„61. La articolul 29, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
“(11) Liceele cu profil sportiv 
sau cele care au clase cu profil 
sportiv pot participa la 
competiţii naţionale şi 
internaţionale şi pot să fie 
înscrise în Registrul sportiv. 
 
62. Articolul 30 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
Art.30. - Cluburile sportive 
publice şi private pot primi spre 
administrare sau în folosinţă 
gratuită, potrivit legislaţiei 
pentru activităţile sportive, 
imobile care deservesc 
activitatea sportivă, baze şi 
instalaţii sportive. Bazele şi 
instalaţiile sportive primite spre 
administrare şi folosinţă sunt 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 38/2017 Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
considerate patrimoniu sportiv 
şi nu îşi vor schimba destinaţia 
sportivă. Contractele prevăd 
evaluări periodice. 
63. La articolul 37 alineatul (1) 
după litera i) se introduce o 
nouă literă, lit.j), cu următorul 
cuprins:  
j) federaţiile sportive naţionale 
deţin drepturile de natură 
comercială, precum şi dreptul 
de a-şi da acordul privind 
operatorii de pariuri în a utiliza 
rezultatele sportive pentru 
competiţiile organizate de 
aceste federaţii. Sumele 
obţinute din această activitate 
se alocă cluburilor sportive 
şcolare, universitare, 
municipale, publice şi private, şi 
pentru combaterea fraudelor şi 
a manipulării rezultatelor în 
sport. Din sumele încasate, 
federaţiile sportive naţionale 
alocă minimum 5% cluburilor 
sportive şcolare, universitare şi 
cluburilor sportive municipale. 
 
64. La articolul 45, după 
alineatul (1), se introduc trei noi 
alineate, alin.(2)-(4), cu 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 38/2017 Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
următorul cuprins: 
(2) Dreptul federaţiilor sportive 
naţionale asupra evenimentelor 
sportive include şi obligaţia  de 
a-şi da acordul expres cu privire 
la desfăşurarea activităţii de 
pariuri şi pronosticuri sportive în 
România cu privire la o 
competiţie sau un eveniment 
sportiv organizat în ramura de 
sport respectivă, la nivel 
naţional sau internaţional. 
(3) În exercitarea prevederilor 
alin.(2), federaţiile sportive 
naţionale au următoarele 
drepturi şi obligații: 
a) să negocieze cu operatorii de 
pariuri şi pronosticuri sportive  
în  mod  transparent  şi non-
discriminatoriu pentru acordarea 
de licenţe ne-exclusive, pe 
perioade determinate; 
b) să nu refuze licenţierea 
drepturilor în mod nejustificat; 
c) să trimită către Oficiul 
Naţional pentru Jocuri de Noroc 
(ONJN) contractul de licenţă, în 
termen de 15 zile de la 
semnarea acestuia; în lipsa unui 
contract de licenţă cu federațiile 
sportive naţionale, ONJN va 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 38/2017 Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
revoca/refuza licenţa de 
funcţionare a operatorului cu 
privire la pariurile şi 
pronosticurile sportive pentru 
evenimentele sportive sau 
competiţiile pentru care nu s-a 
obţinut acordul; 
d) să negocieze un procent 
datorat din veniturile generate 
de activitatea de pariuri şi 
pronosticuri sportive 
menţionate; veniturile vor putea 
fi  folosite exclusiv pentru 
susţinerea cluburilor sportive 
şcolare, universitare, 
municipale, publice şi private, şi 
pentru combaterea fraudelor şi 
a manipulării rezultatelor în 
sport; 
e) să pună la dispoziţia 
operatorilor de pariuri şi  
pronosticuri sportive toate 
informaţiile necesare pentru 
desfăşurarea   de acţiuni de 
prevenţie şi combatere a 
fraudelor şi a manipulării 
rezultatelor în sport. 
(4) Contractul de licenţă cu 
privire la acordul exprimat de 
federaţia sportivă naţională în 
vederea organizării de pariuri şi 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 38/2017 Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
pronosticuri sportive va conţine 
obligaţia celor două părţi de a 
face schimb de informaţii în 
vederea prevenţiei şi combaterii 
fraudelor şi a manipulării 
rezultatelor în sport, precum şi 
modalitățile în care se va realiza 
schimbul de informaţii 
menţionat anterior. În lipsa 
acestor menţiuni, contractul de 
licenţă va fi considerat nul. 
 
65. La articolul 49, după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alin.(3), cu 
următorul cuprins: 
(3) Ministerul Tineretului şi 
Sportului exercită 
supravegherea şi controlul 
asupra structurilor sportive 
persoane juridice de drept 
public sau privat, exclusiv cu 
privire la sumele acordate 
respectivelor structuri cu titlu de 
finanţare publică şi cu privire la 
prevederile din contractul de 
finanţare.” 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 38/2017 Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
14.  

7. La articolul 67 alineatul (2), 
litera b) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"b) potrivit condiţiilor stabilite 
prin contractele încheiate între 
părţi, pentru sumele acordate 
de autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau locale, 
pentru finanţarea programelor 
structurilor sportive de drept 
privat fără scop lucrativ;" 
 

 

__ 

 
Nemodificat  

 

15.  
8. La articolul 67 alineatul (3), 
litera b) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"b) sume de la bugetul de stat 
sau bugetele locale acordate de 
autorităţile administraţiei 
publice centrale sau locale 
pentru finanţarea programelor 
sportive realizate de structuri 
sportive de drept privat, fără 
scop lucrativ;" 
 
 
 
 
 
 

 

__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text OUG 38/2017 Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
16.  

9. La articolul 671, după 
alineatul (1) se introduc trei noi 
alineate, alineatele (11)-(13), cu 
următorul cuprins: 
"(11) Participanţii la activitatea 
sportivă enumeraţi la alin.(1) 
lit.a)-c) pot încheia cu 
structurile sportive, după caz, 
un contract individual de muncă 
sau un contract de activitate 
sportivă, în condiţiile legii. 
(12) Prin derogare de la 
prevederile art. 82 alin. (3)-(5) 
şi ale art. 84 alin. (1) din Legea 
nr. 53/2003 - Codul muncii, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
participanţii la activitatea 
sportivă prevăzuţi la alin. (1) 
pot încheia contracte individuale 
de muncă. 
(13) Prin derogare de la 
prevederile art. 30 alin. (1) din 
Legea nr. 53/2003, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, în cazul contractelor 
individuale de muncă încheiate 
pe durată determinată, 
angajarea se poate face şi în 
mod direct, prin acordul 

 

__ 

 
1. La articolul unic punctul 9, 
alineatul (11) al articolului 
671 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(11) Participanţii la activitatea 
sportivă enumeraţi la alin.(1) 
pot încheia cu structurile 
sportive, după caz, un contract 
individual de muncă sau un 
contract de activitate sportivă, 
în condiţiile legii.” 
 
Autori: deputaţi Eugen Neaţă şi 
Adrian Solomon 
 

 
Având în vedere 
faptul că în cazul 
sporturilor de echipă 
au apărut ocupații 
precum marketing 
sportiv, team 
manager sau 
organizator de 
competiții, funcții 
vitale pe lângă 
echipele ce joacă la 
nivel național și 
internațional, este 
necesară trimiterea 
la toate categoriile 
de participanţi la 
activitatea spotrivă 
enumeraţi în 
cuprinsul alin.(1). 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 38/2017 Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
părţilor." 
 

17.  
10. La articolul 671 alineatul 
(2), litera f) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"f) plata participanţilor la 
activitatea sportivă, precum şi 
pentru alte categorii de 
cheltuieli necesare desfăşurării 
activităţii sportive." 
 

 

__ 

 
Nemodificat  

 

18.  
 
11. La articolul 671, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(3) 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." 
 

 
6. La articolul unic punctul 
11, alineatul (3) al 
articolului 671 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„(3) 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 
competente ale administraţiei 
publice locale.” 
 

 

 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei 

 
Menţinerea textului 
iniţial din ordonanţă, 
pentru corelare cu 
Legea administraţiei 
publice locale 
nr.215/2001. 
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19.  

__ 
 
7. La articolul unic, după 
punctul 11 se introduce un 
nou punct, pct.111, cu 
următorul cuprins: 
„111. La articolul 69, alineatul 
(1), partea introductivă a 
alineatului (4) şi alineatul (5) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
“Art.69. - (1) Structurile 
sportive fără scop patrimonial şi 
Comitetul Olimpic Român, în 
condiţiile prezentei legi, pot 
beneficia de sume de la bugetul 
de stat şi de la bugetele locale 
pentru finanţarea de programe 
sportive. Aceste sume se 
asigură pe bază de contracte 
încheiate între structurile 
sportive respective şi organele 
administraţiei publice centrale 
sau locale, după caz, cu 
respectarea prevederilor 
art.181. 
.......................................... 
(4) Structurile sportive fără 
scop patrimonial mai pot 
beneficia şi de alte surse de 
venituri, astfel: 
.......................................... 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei 
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(5) Veniturile obţinute din 
activităţile structurilor sportive 
fără scop patrimonial se 
gestionează şi se utilizează la 
nivelul structurilor sportive 
respective, pentru realizarea 
scopului şi obiectului de 
activitate, fără vărsăminte la 
bugetul de stat şi fără afectarea 
alocaţiilor de la bugetul de stat.” 
 

20.  
12. În anexă, după litera e) se 
introduce o nouă literă, litera f), 
cu următorul cuprins: 
"f) contract de activitate 
sportivă - convenţia încheiată 
pentru o durată determinată 
între structurile sportive şi 
participanţii la activitatea 
sportivă prevăzuţi la art. 671 
alin. (1) lit. a)-c), care are ca 
obiect desfăşurarea unei 
activităţi cu caracter sportiv. 
Modelul-cadru al contractului de 
activitate sportivă se stabileşte 
prin ordin comun al ministrului 
tineretului şi sportului şi al 
ministrului muncii şi justiţiei 
sociale. Veniturile realizate din 
Contractul de activitate sportivă 

  
2. La articolul unic punctul 
12, litera f) din anexă se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"f) contract de activitate 
sportivă - convenţia încheiată 
pentru o durată determinată 
între structurile sportive şi 
participanţii la activitatea 
sportivă prevăzuţi la art. 671 
alin. (1), care are ca obiect 
desfăşurarea unei activităţi cu 
caracter sportiv. Modelul-cadru 
al contractului de activitate 
sportivă se stabileşte prin ordin 
comun al ministrului tineretului 
şi sportului şi al ministrului 
muncii şi justiţiei sociale. 
Veniturile realizate din 

 
 
 
 
 
Pentru corelare cu 
modificarea propusă 
anterior. 
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amendamente 
se încadrează în categoria 
veniturilor din activităţi 
independente prevăzute de 
Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare." 
 

Contractul de activitate sportivă 
se încadrează în categoria 
veniturilor din activităţi 
independente prevăzute de 
Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare." 
 
Autori: deputaţi Eugen Neaţă şi 
Adrian Solomon 
 

21.  
13. În tot cuprinsul legii, 
denumirea "Comitetul Olimpic 
Român", cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
înlocuieşte cu denumirea 
"Comitetul Olimpic şi Sportiv 
Român". 
 

 

__ 

 
Nemodificat  
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