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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 09 decembrie 2015 
Nr.4C-9/294 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului 

(Plx. 32/2015) 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 32 din 09 februarie 2015, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului (Plx. 32/2015). 
 

În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de joi, 03 decembrie 2015, în temeiul art. 70  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice 
şi sportului (Plx. 32/2015) Comisiei sesizate în fond, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, precum şi avizul Consiliului Legislativ şi Punctul de vedere al 
Guvernului. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea alineatului (2) al articolului 69 al Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Scopul propunerii legislative este acela de a asigura includerea 
cheltuielilor salariale care se acordă  participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă în categoria cheltuielilor eligibile, în cazul finanţărilor 
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nerambursabile provenite din fonduri publice acordate de autorităţile administraţiei publice locale pentru activităţi nonprofit de interes 
general.  

 
 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 15 deputaţi, din totalul de 26 de 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 Cătălin Buzgău - 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 şedinţa din 5 februarie 2015. 
 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 08 decembrie 2015, Comisia a propus, cu 8 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 2 abțineri, 
menținerea raportului de respingere adoptat inițial din următoarele considerente: 
 - iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor legislative propuse prin proiectul de act normativ, în 
conformitate cu prevederile art. 138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă are implicaţii asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile 
art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prezentarea fişei financiare 
însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată. Totodată, potrivit prevederilor art. 7 din Legea responsabilităţii fiscale nr. 69/2010 şi 
ale art. 33 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuia efectuat şi un studiu de impact;  
 - prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și 
completările ulterioare, antrenorii naționali și sportivii de înaltă performanță pot beneficia de sprijin financiar pe perioada acțiunilor de 
pregătire și participare în competițiile sportive.  
 
       PREŞEDINTE                                       SECRETAR 
                        Adrian Nicolae DIACONU                                                                                  Victor CRISTEA 
 
                                        Consilier parlamentar  
                                                                                                      Ioan Voica    


