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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a Educației Fizice și Sportului 

(Plx. 136/2014) 
 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 136 din 25 martie 2014, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.69/2000 a Educației Fizice și Sportului. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci, avizul Consiliului Legislativ, precum şi Punctul de vedere al Guvernului. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul realizării cadrului legislativ care să permită actualelor cluburi, majoritatea cu 
susţinere de la bugetul de stat, să se reorganizeze astfel încât acestea să poată legitima atât sportivi amatori, cât şi sportivi 
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 17 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a 
participat ca invitat domnul Cristian Cosmin - 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 18 martie 2014. 
 
 În urma dezbaterii, în şedinţele din 01 și 08 aprilie și 27 mai 2014, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți, respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: 
  - art. 55 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 884/2011, prevede că „sportul profesionist poate fi practicat în cluburi sportive, indiferent de forma lor de organizare, cu 
respectarea prevederilor statutare ale federațiilor sportive naționale în acest domeniu.”; 
  - practicarea sportului profesionist nu se poate face „fără nici o restricţie”, fiind necesară respectarea regulamentelor 
federaţiilor sportive naţionale şi internaţionale.  
 
       PREŞEDINTE                                       SECRETAR 

   Angel TÎLVĂR                                                                           Victor CRISTEA 
 
           
 
            Consilier parlamentar  Ioana Florina Mînzu  
 

Consilier parlamentar Ioan Voica 
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