
1 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 21 martie 2018 
Nr.4c-9/84 
 

RAPORT  
asupra Cererii de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017  

privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 
(PLx.274/2017/2018) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.278 din 12 martie 2018, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. 

 
Legea are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul introducerii contractului de activitate sportivă, care va fi încheiat între un sportiv de performanţă şi o 
structură sportivă şi are ca obiect desfăşurarea unei activităţi cu caracter sportiv. Contractul se poate încheia pe perioade de timp determinate, 
de la o lună la mai mulți ani, şi va avea stipulată valoarea drepturilor băneşti aferente prestaţiei depuse de către sportivul de performanţă sau 
de către alte persoane juridice sau fizice implicate în activitatea sportivă, respectiv modalităţile şi termenele de plată. Totodată, prin hotărâre a 
autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii structurilor sportive 
care au calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea acestora. În plus, se creează posibilitatea ca autoritățile administrației publice 
locale să aloce sume pentru finanțarea infrastructurii și activității sportive, inclusiv pentru cluburile sportive școlare și universitare. De 
asemenea, modificările legislative propuse favorizează revitalizarea sportului amator și a celui de masă. 

 
          2.  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia 
României, republicată. 
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 24 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
  

În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea Legii au participat ca invitați: 
domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale; domnul Cosmin Butuza - secretar de stat și domnul Dacian 
Stan - director, Direcția juridică în cadrul Ministerul Tineretului și Sportului. 

 
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 admis în parte Cererea de reexaminare și a adoptat Legea pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 în ședința 
din 7 martie 2018. Modificările adoptate de Senat se referă la sesizările prezentate de Președintele României în Cererea de reexaminare.  
 

În data de 10 ianuarie 2018, Președintele României a transmis Parlamentului solicitarea de reexaminare a Legii. 
 În Cererea de reexaminare se precizează că dispoziţiile art. 141 alin. (1) şi (2) se impun a fi reanalizate de către Parlament sub 

aspectul necesităţii asigurării clarităţii, preciziei şi predictibilităţii normei. Astfel, deşi prin modificarea de la art. I pct. 1 al Legii aflate la 
promulgare, legiuitorul a urmărit să instituie o posibilitate pentru sportivii de performanţă de a încheia cu o structură sportivă un contract de 
activitate sportivă şi nu o obligaţie, prin normele introduse la art. I pct. 2 al Legii aflate la promulgare se poate interpreta că se instituie o 
condiţionare pentru sportivii de performanţă care îşi vor putea desfăşură activitatea doar dacă sunt autorizaţi de federaţia sportivă naţională 
pe ramură de activitate şi doar dacă această federaţie înregistrează contractul de activitate sportivă. De asemenea, din modul de redactare a 
acestor prevederi nu rezultă cu claritate care este scopul autorizaţiei emise de către federaţia sportivă pe ramură de activitate: fie autorizează 
sportivii de performanţă să îşi desfășoare activitatea în urma înregistrării contractului de activitate sportivă, fie atestă calitatea de sportiv de 
performanţă în vederea încadrării veniturilor acestuia, obţinute din contractul de activitate sportivă, în categoria activităţilor independente. 

Totodată, la art. I pct. 8 din Legea supusă reexaminării - art. 30 din Legea nr. 69/2000 - se reglementează dreptul structurilor sportive 
de a primi, după caz, spre administrare sau în folosinţă gratuită, conform legislaţiei în vigoare, imobile care deservesc activitatea sportivă, 
baze şi instalaţii sportive. Întrucât Legea nu face distincţie între bunurile proprietate publică şi bunurile proprietate privată ale statului sau 
unităţilor administrativ teritoriale, se consideră că prevederea este neclară. Structurile sportive, persoane juridice de drept privat nu pot primi 
în administrare sau în folosinţă gratuită bunuri proprietate publică. Potrivit art. 868 alin.(l) din Codul civil, dreptul de administrare aparţine 
regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes naţional, judeţean 
ori local. De asemenea, conform art. 874 alin. (1) din Codul civil, dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu 
gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate publică. 

În același timp, Legea transmisă la promulgare cuprinde, la art. 181, dispoziţii referitoare la alocarea unor sume din bugetele locale 
pentru desfăşurarea anumitor activităţi sportive. Aceste dispoziţii au fost introduse în conţinutul Titlul III - Structurile administraţiei pentru 
sport, Capitolul I - Ministerul Tineretului şi Sportului. Din perspectiva sistematizării normelor şi a respectării cerinţelor de tehnică 
legislativă, se sugerează includerea acestor dispoziţii în capitole distincte, cu reglementări specifice, care să vizeze finanţarea acestor 
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activităţi sportive. Aceste reglementări referitoare la posibilitatea autorităţilor publice locale de a aloca sume din bugetele proprii către 
structuri sportive este necesar să fie corelate cu dispoziţiile referitoare la organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale, în special 
cu cele care prevăd autonomia financiară a acestora exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001. 

Comisia a analizat atât cuprinsul Cererii de reexaminare, cât și forma Legii cu amendamente admise adoptată de Senat.  
 

4.  În urma dezbaterii, în şedinţa din 20 martie 2018, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, aprobarea în parte a 
Cererii de reexaminare a Legii și adoptarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 în forma adoptată de Senat. 

 
   
 
            PREŞEDINTE                                                 SECRETAR 
                                 Prof.dr. Camelia GAVRILĂ                                Robert Nicolae TURCESCU 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar Ioan Voica 
Consilier parlamentar Ioana Mînzu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


