
 
 

  

 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

                      

 COMISIA PENTRU  

 TINERET ȘI SPORT 

               Nr. 4c-25/112/ 10 octombrie 2022 

 

 

BIROULUI PERMANENT AL  

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 

Vă înaintăm raportul asupra Proiectului de Lege pentru completarea Legii 

educației fizice şi sportului nr.69/2000 PL-x nr. 468/2021, trimis Comisiei pentru 

tineret şi sport spre dezbatere, în fond, prin adresa Biroului Permanent nr.4c-

25/112/ 18 octombrie 2021. 

În raport cu obiectul şi conținutul reglementării, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Oana Silvia Țoiu 

 

      

 

bogdan.istratescu
Conform cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA PENTRU                                                                              10 octombrie 2022 

TINERET ȘI SPORT                                                                                  Nr. 4c-25/112 

RAPORT 

asupra Proiectului de Lege pentru completarea Legii educației fizice şi sportului 

nr.69/2000 

   

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, cu 

modificări și completări, Comisia pentru tineret și sport a fost sesizată prin adresa 

Biroului Permanent nr.4c-25/112/ 18 octombrie 2021, în vederea examinării și întocmirii 

unui raport cu Proiectul de Lege pentru completarea Legii educației fizice şi sportului 

nr.69/2000 PL-x nr. 468/2021. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat  proiectul de lege în ședința 

din 11 octombrie 2021. Potrivit dispozițiilor art. 75 din Constituția României, 

republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, cu modificări și 

completări, Camera Deputaților este Cameră decizională.   

 La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 

  - avizul favorabil cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ (nr.572 din 19 

iulie 2021); 

  - punctele de vedere exprimate de Consiliul Economic și Social (nr.5119 din 6 iulie 

2021); 

  - punctul de vedere al Guvernului prin care nu susține adoptarea acestei inițiative 

legislative (nr.1592/DPSG din 20 august 2021) 

  - avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităților 

naționale (nr. 4c-6/965 din 27 octombrie 2021); 

  - avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecție socială (nr. 4c-9/783 din 8 

noiembrie 2021); 
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- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunități (nr. 4c-13/842 din 8 

februarie 2022). 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii educației fizice 

şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii 

„tichetelor de sportiv”, reprezentând bonuri de valoare destinate exclusiv pentru 

acoperirea unor cheltuieli privind practicarea sportului de performanță la nivel de copii 

şi juniori. 

În conformitate cu prevederile art. 62 cu modificări și completări, din Regulamentul 

Camerei Deputaților, membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă, în ședințele 

din 13, 19 și 20 septembrie 2022, 3 și 10 octombrie 2022, în format fizic. La dezbateri, 

membrii Comisiei pentru tineret și sport au fost prezenți conform listei de prezență.  

        În urma dezbaterilor, Comisia pentru tineret şi sport a hotărât, cu unanimitatea de 

voturi a membrilor prezenți, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea 

Proiectului de Lege pentru completarea Legii educației fizice şi sportului nr.69/2000    

PL-x nr. 468/2021, cu amendamente admise prezentate în anexă. 

        În raport cu obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

PREȘEDINTE 

Oana Silvia Țoiu 

 



  

1 

 

 

ANEXA  

Amendamente admise 

PL-x nr. 468/2021 - Proiect de Lege pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 

 

Nr. 

crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

1.  LEGE 

pentru completarea Legii educației 

fizice și sportului nr.69/2000 

 

Nemodificat 

 

 

 

2.  Art.I. - După articolul 66 din 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 introduce un nou articol, 

art.661, cu următorul cuprins: 

 

Nemodificat 

 

 

3.  ”Art.661. - (1) Copiii și juniorii 

legitimați la structurile sportive 

înființate conform prezentei legi și care 

practică sportul în mod organizat cu 

scop în participarea la pregătire, 

competiții sportive naționale și 

internaționale oficiale sunt considerați 

”Art.661. - (1) Copiii și juniorii 

legitimați la cluburile sportive 

înființate conform prezentei legi, care 

participă la competiții sportive 

oficiale naționale și internaționale 
beneficiază lunar de un stimulent 

Tehnică legislativă, preluarea 

observațiilor din avizul CL. 

Sintagma ”structuri sportive” este 

înlocuită cu sintagma ”cluburi 

sportive”, având în vedere prevederile 

art.6 alin.(10) și ale art. 13 alin.(3) din 

Legea nr.69/2000, potrivit cărora 
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sportivi de performanță și beneficiază 

lunar de un stimulent financiar sub 

forma tichetelor valorice denumite 

tichete de sportiv. 

 

financiar sub forma unor bonuri de 

valoare, denumite tichete de sportiv. 

(Autori: Constantin-Bogdan Matei, 

Oana Țoiu) 

 

 

 

„sportul de performanță pentru elevi și 

studenți se organizează, de regulă, în 

cadrul cluburilor sportive școlare și 

universitare. Elevii și studenții pot 

practica sportul de performanță și în 

alte cluburi sportive” și, respectiv, 

„pentru a participa la competițiile 

sportive oficiale locale sau naționale 

un sportiv de performanță trebuie să 

fie legitimat la un club sportiv". 

 

4.  (2) Tichetele de sportiv sunt bonuri de 

valoare pe suport de hârtie, destinate 

exclusiv pentru acoperirea unor 

cheltuieli privind practicarea sportului 

de performanță și pot fi utilizate numai 

pe teritoriul României, pentru servicii 

sau bunuri furnizate de persoane 

juridice cu care Ministerul Tineretului 

și Sportului a încheiat un acord în acest 

sens. Valoarea nominală a unui tichet 

de sportiv este de 50 lei. Fiecare 

beneficiar are dreptul la un singur 

tichet de sportiv pe lună. 

 

(2) Tichetele de sportiv pot fi utilizate 

numai pe teritoriul României și sunt 

destinate achiziției de articole și 

echipamente sportive specifice 

disciplinei sportive practicate, 

transport între localități, suplimente 

nutritive sau recuperare medicală.  

(Autori: Constantin-Bogdan Matei, 

Oana Țoiu, Cristian Brian, Kolcsár 

Anquetil-Károly) 

 

(3) Fiecare beneficiar are dreptul la un 

singur tichet de sportiv pe lună, 

valoarea nominală a acestuia fiind de 

150 lei. 

(Autori: membrii comisiei) 

 

Tehnică legislativă. 

Se elimină mențiunea că bonurile de 

valoare sunt pe suport hârtie, urmând 

ca Guvernul să stabilească modalitatea 

de distribuire prin Normele 

metodologice de aplicare. 

Este necesară specificarea bunurilor 

care pot fi achiziționate, respectiv: 

articole și echipamente sportive 

specifice disciplinei sportive 

practicate, transport între localități, 

suplimente nutritive sau recuperare 

medicală. 

Valoarea nominală se stabilește la 150 

lei, revenind astfel la valoarea propusă 

de inițiator înainte de modificarea 

adoptată de Senat. 
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5.  (3) Fiecare tichet de sportiv pe suport 

hârtie este valabil numai dacă are 

înscris numărul sub care a fost înseriat 

de către unitatea emitentă și cuprinde 

cel puțin următoarele mențiuni: 

a) emitentul și datele sale de 

identificare; 

b) valoarea nominală a tichetului de 

sportiv; 

c) spațiu pentru înscrierea numelui, 

prenumelui și codului numeric personal 

ale sportivului care este în drept să 

utilizeze tichetul; 

d) interdicția de a utiliza tichetul de 

sportiv în alte scopuri decât în scopul 

activității sportive; 

e) seria și numărul legitimației de 

sportiv cu menționarea numelui 

structurii sportive la care acesta este 

legitimat și categoria de vârstă; 

f) elementele de identitate vizuală ale 

structurii sportive și ale Ministerului 

Tineretului și Sportului. 

 

(4) Fiecare tichet de sportiv este valabil 

numai dacă are înscris numărul sub 

care a fost înseriat de către unitatea 

emitentă și cuprinde cel puțin 

următoarele: 

a) emitentul și datele sale de 

identificare; 

b) valoarea nominală a tichetului de 

sportiv; 

c) spațiu pentru înscrierea numelui, a 

prenumelui și a codului numeric 

personal ale sportivului care este în 

drept să utilizeze tichetul de sportiv; 

d) interdicția de a utiliza tichetul de 

sportiv în alte scopuri decât în scopul 

activității sportive; 

e) seria și numărul legitimației de 

sportiv cu menționarea numelui 

structurii sportive la care acesta este 

legitimat și categoria de vârstă; 

f) elementele de identitate vizuală ale 

structurii sportive și ale Ministerului 

Sportului. 

(Autori: membrii comisiei) 

Tehnică legislativă. 

 

6.  (4) Tichetul de sportiv are perioadă de 

valabilitate de un an de la data emiterii. 

 

(5) Tichetul de sportiv are perioadă de 

valabilitate de un an de la data emiterii. 

(Autori: membrii comisiei) 

Renumerotare 
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7.  (5) După expirarea termenului de 

valabilitate acesta devine nul. 

 

- se elimină 

(Autori: membrii comisiei) 

 

În cazul expirării termenului de 

valabilitate a tichetului, acesta nu mai 

produce efecte juridice. 

8.  (6) Tichetele de sportiv sunt bilete de 

valoare care se acordă pentru 

acoperirea unor cheltuieli privind 

practicarea sportului de performanță și 

sunt utilizabile pe teritoriul României. 

 

- se elimină 

(Autori: membrii comisiei) 

 

Aceleași aspecte sunt reglementate la 

alin.(2). 

9.  (7) Tichetele de sportiv nu înlocuiesc 

alte forme de venit oferite de structurile 

sportive. 

 

(6) Tichetele de sportiv nu înlocuiesc 

alte forme de venit oferite de structurile 

sportive. 

(Autori: membrii comisiei) 

 

Renumerotare. 

10.   Art.II. - Prezenta lege se aplică 

începând cu 1 ianuarie 2023, iar 

fondurile necesare pentru plata 

tichetelor de sportiv se asigură de la 

bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Sportului. 

(Autori: Constantin-Bogdan Matei, 

Oana Țoiu) 

 

 

Propunem ca măsura să fie aplicată de 

la 1 ianuarie 2023, pentru a da 

posibilitatea Guvernului să aprobe 

Normele metodologice de aplicare și să 

identifice sursa de finanțare a tichetelor 

de sportiv, precum și pentru a include 

sumele respective în Legea bugetului 

de stat pe anul 2023. 
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11.  Art.II.- În termen de 30 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei legi, 

Ministerul Tineretului și Sportului va 

elabora normele metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la 

emiterea și acordarea tichetelor pentru 

sportivi, astfel cum acestea sunt 

reglementate prin Legea educației 

fizice și sportului nr.69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare, 

care se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului. 

 

Art.III.- În termen de 30 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei legi, 

Ministerul Sportului va elabora 

normele metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la emiterea și 

acordarea tichetelor de sportiv, astfel 

cum acestea sunt reglementate prin 

Legea educației fizice și sportului 

nr.69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare, care se aprobă 

prin hotărâre a Guvernului. 

(Autori: membrii comisiei) 

 

Pentru unitate terminologică întrucât  

în propunerea legislativă sunt denumite 

fie ”tichete de sportiv”, fie ”tichete 

pentru sportivi”. 


