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       Nr. 4c-25/138/ 17 noiembrie 2022 

 

                

 

BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 

 

 

Vă înaintăm raportul asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, PLx 

nr.587/2021, trimis Comisiei pentru tineret şi sport spre dezbatere, în fond, prin adresa 

Biroului Permanent din 7 decembrie 2021. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

 

Oana Silvia Țoiu 

      

 

bogdan.istratescu
Conform cu originalul



 
 

  

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

  COMISIA PENTRU  

 TINERET ȘI SPORT 

Nr. 4c-25/138/ 17 noiembrie 2022 

 

 

 

RAPORT 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.64 din Legea 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 

   

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

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru tineret și sport a fost 

sesizată prin adresa Biroului Permanent din 7 decembrie 2021, în vederea examinării 

și întocmirii unui raport cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, PL-x 

nr.587/2021. 

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

şedinţa din 22 noiembrie 2021. Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia 

României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională.   

 La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

 - avizul favorabil cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ (nr.848 

din 12 decembrie 2021); 

 - avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.6865 din 29 septembrie 

2021); 

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

inițiative legislative (nr.2133 din 9 noiembrie 2021 și nr.12148 din 8 noiembrie 

2022); 

 - avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați 

(nr. 4c-20/521 din 14 decembrie 2021); 

 - avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (nr. 4c-6/1240 din15 decembrie 2021); 
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 - avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială (nr. 4c-9/1011 

din 2 februarie 2022); 

 - avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități din 1 martie 

2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.69/2000, în sensul extinderii categoriilor de sportivi care beneficiază, la 

cerere, de stimulent financiar (renta viageră), acordat în funcţie de performanţa 

sportivă realizată, precum şi includerea unei noi categorii de participanţi la 

activitatea sportivă (antrenorii), în rândul celor care beneficiază în prezent de acest 

stimulent financiar. 

 În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa 

legislativă în şedinţele din 18 și 25 octombrie 2022, 2 și 16 noiembrie 2022, 

desfășurate în format fizic. La dezbateri, membrii Comisiei pentru tineret și sport au 

fost prezenți conform listei de prezență.  

La dezbateri a participat, în calitate de inițiator, domnul deputat Eugen Neaţă. 

În urma dezbaterii în ședința din 16 noiembrie 2022, Comisia pentru tineret şi 

sport a hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților 

adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.64 din Legea 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, PL-x nr.587/2021, cu amendamente 

admise prezentate în anexă. 

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

legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Oana-Silvia ȚOIU 

 

 

 

Referent 

 



 
 

  

 

Anexă  

AMENDAMENTE ADMISE  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Text act normativ de bază 

Legea nr.69/2000 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendamente)  

Motivare 

1.    

Titlul legii 

 

Lege pentru modificarea şi 

completarea art.64 din Legea 

educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000 

 

 

Nemodificat  

 

2.    

Articol unic. - Articolul 64 

din Legea educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000, 

publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr.200 

din 9 mai 2000, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum 

urmează: 

 

 

 

Art.I. - Legea educaţiei fizice 

şi sportului nr.69/2000, 

publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr.200 

din 9 mai 2000, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum 

urmează: 

 

 

 

 

Pentru respectarea 

exigențelor impuse de 

normele de tehnică 

legislativă. 
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de bază 

Legea nr.69/2000 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendamente)  

Motivare 

 

 

 

3.   

Art.64 

 

 

(1) Sportivul de performanţă 

care a obţinut o medalie de 

aur, de argint sau de bronz în 

probele sportive individuale 

ori pe echipe din cadrul 

Jocurilor Olimpice sau 

Jocurilor Paralimpice ori o 

medalie de aur la 

campionatele mondiale sau 

europene de seniori la probele 

sportive individuale sau pe 

echipe ce au fost incluse cel 

puţin o dată în programul 

Jocurilor Olimpice sau al 

Jocurilor Paralimpice are 

dreptul, la cerere şi cu 

confirmarea Ministerului 

Tineretului şi Sportului, la o 

rentă viageră. 

 

1. Alineatul (1) se 

modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„(1) Sportivul de performanţă 

care a obţinut o medalie de 

aur, de argint sau de bronz în 

probele sportive individuale 

ori pe echipe din cadrul 

Jocurilor Olimpice sau 

Jocurilor Paralimpice ori o 

medalie de aur, de argint sau 

de bronz la campionatele 

mondiale sau europene de 

seniori, la campionatele 

mondiale paralimpice sau 

campionatele europene 

paralimpice de seniori la 

probele sportive individuale 

sau pe echipe ce au fost 

incluse cel puţin o dată în 

programul Jocurilor Olimpice 

sau al Jocurilor Paralimpice 

are dreptul, la cerere şi cu 

 

1. La articolul 64, 

alineatul (1) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 
„(1) Sportivul de performanţă 

care a obţinut o medalie de 

aur, de argint sau de bronz în 

probele sportive individuale 

ori pe echipe din cadrul 

jocurilor olimpice sau 

jocurilor paralimpice, la 

campionatele mondiale sau 

campionatele mondiale 

paralimpice ori la 

campionatele europene sau 

campionatele europene 

paralimpice de seniori, la 

probele sportive individuale 

sau pe echipe ce au fost 

incluse cel puţin o dată în 

programul jocurilor olimpice 

sau al jocurilor paralimpice 

are dreptul, la cerere şi cu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru evitarea repetitiei, se 

propune  eliminarea din text a 

celei de-a doua utilizări a 

expresiei „o medalie de aur, de 

argint sau de bronz”. 
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de bază 

Legea nr.69/2000 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendamente)  

Motivare 

confirmarea Ministerului 

Tineretului şi Sportului, la o 

rentă viageră.” 

 

confirmarea Ministerului 

Sportului, la o rentă viageră.” 

 

Autor: deputat Eugen Neaţă 

 

4.   

 

 

 

(11) Beneficiază de rentă 

viageră în condiţiile alin. (1) 

sportivul de performanţă care 

îndeplineşte cumulativ 

următoarele condiţii: 

  

2. La articolul 64, partea 

introductivă a alineatului 

(11) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
“(11) Beneficiază de rentă 

viageră în condiţiile alin.(1) 

sportivul de performanţă sau 

antrenorul care îndeplineşte 

cumulativ următoarele 

condiţii:” 

 

Autor: deputat Eugen Neaţă 

 

 

Corelare cu modificările 

propuse prin prezentul proiect 

de lege. 

 

5.    

2. După alineatul (11) se 

introduce un nou alineat, 

alin.(12), cu următorul 

cuprins: 

„(12) Beneficiază de rentă 

viageră şi antrenorii 

 

3. La articolul 64, după 

alineatul (11) se introduce un 

nou alineat, alin.(12), cu 

următorul cuprins: 

 

nemodificat  
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de bază 

Legea nr.69/2000 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendamente)  

Motivare 

sportivilor care au obţinut 

medalii în condiţiile alin.(1).” 

 

6.   

__ 
 

__ 
 

4. La articolul 64, după 

alineatul (4) se introduce un 

nou alineat, alin.(41), cu 

următorul cuprins: 

„(41) Renta viageră se acordă 

începând cu data de 1 ianuarie 

a anului următor celui în care 

antrenorul se retrage din 

activitate, dar nu mai devreme 

de împlinirea vârstei standard 

de pensionare prevăzută de 

lege.” 

 

Autori: membrii Comisiei 

 

 

Corelare cu modificările 

propuse prin prezentul proiect 

de lege, precum și stabilirea 

datei de la care se acordă renta 

viageră pentru antrenori. 

7.   

(5) În funcţie de nivelul 

performanţei sportive, din 

renta viageră, calculată 

potrivit prevederilor alin. (2), 

drepturile lunare se acordă din 

1,5 câştiguri salariale medii 

 

3. La alineatul (5), litera 

a) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

5. La articolul 64 

alineatul (5), litera a) se 

modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de bază 

Legea nr.69/2000 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendamente)  

Motivare 

brute pe economie, după cum 

urmează: 

 

a) 

- 100% pentru prima medalie 

de aur obţinută la jocurile 

olimpice sau la jocurile 

paralimpice; 

 

- 80% pentru prima medalie de 

argint obţinută la jocurile 

olimpice, la jocurile 

paralimpice sau pentru prima 

medalie de aur obţinută la 

campionatele mondiale; 

 

 

 

 

 

- 70% pentru prima medalie de 

bronz obţinută la jocurile 

olimpice, la jocurile 

paralimpice sau pentru prima 

medalie de aur obţinută la 

campionatele europene; 

 

 

„a) 

- 100% pentru prima 

medalie de aur obţinută la 

jocurile olimpice sau la 

jocurile paralimpice; 

 

- 80% pentru prima 

medalie de argint obţinută la 

jocurile olimpice, la jocurile 

paralimpice sau pentru prima 

medalie de aur obţinută la 

campionatele mondiale ori 

europene, la campionatele 

mondiale paralimpice sau 

campionatele europene 

paralimpice; 

 

- 70% pentru prima 

medalie de bronz obţinută la 

jocurile olimpice, la jocurile 

paralimpice sau pentru prima 

medalie de argint obţinută la 

campionatele mondiale ori 

europene, la campionatele 

mondiale paralimpice sau 

 

 

a)  

nemodificată 

 

 

 

 

- 80% pentru prima 

medalie de argint obţinută la 

jocurile olimpice sau la 

jocurile paralimpice ori pentru 

prima medalie de aur obţinută 

la campionatele mondiale sau 

la campionatele mondiale 

paralimpice; 

 

 

 

- 70% pentru prima 

medalie de bronz obţinută la 

jocurile olimpice sau la 

jocurile paralimpice ori 

pentru prima medalie de 

argint obţinută la 

campionatele mondiale sau 

la campionatele mondiale 

 

 

La stabilirea modului de 

acordare a rentei viagere au 

fost avute în vedere 

următoarele echivalări în 

funcţie de nivelul 

performanţei sportive: 

  
Procent din 

1,5 câștig 

salariul 

mediu brut 

pe economie 

Tipul de medalie / 

nivelul competiției 

100% Aur 

Jocuri olimpice 

Jocuri paralimpice 

80% Argint 

Jocuri olimpice 

Jocuri paralimpice 

Aur 

Campionate mondiale  

Campionate mondiale 

paralimpice 

70% Bronz 

Jocuri olimpice 

Jocuri paralimpice 

Argint 

Campionate mondiale  

Campionate mondiale 

paralimpice 

Aur 

Campionate europene  
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de bază 

Legea nr.69/2000 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendamente)  

Motivare 

campionatele europene 

paralimpice; 

 

 

 

 

- 60% pentru prima 

medalie de bronz obţinută la 

campionatele mondiale ori 

europene, la campionatele 

mondiale paralimpice sau 

campionatele europene 

paralimpice;” 

 

 

 

paralimpice ori pentru prima 

medalie de aur obţinută la 

campionatele europene sau la 

campionatele europene 

paralimpice; 

 

- 60% pentru prima 

medalie de bronz obţinută la 

campionatele mondiale sau la 

campionatele mondiale 

paralimpice ori pentru 

prima medalie de argint 

obţinută la campionatele 

europene sau la 

campionatele europene 

paralimpice; 

 

- 50% pentru prima 

medalie de bronz obţinută la 

campionatele europene sau 

la campionatele europene 

paralimpice;” 

 

Autor: deputat Eugen Neaţă 

 

Campionate europene 

paralimpice 

60% Bronz 

Campionate mondiale  

 Campionate mondiale 

paralimpice  

Argint 

Campionate europene  

Campionate europene 

paralimpice 

50% Bronz 

Campionate europene  

Campionate europene 

paralimpice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.      
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de bază 

Legea nr.69/2000 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendamente)  

Motivare 

4. La alineatul (5), după 

litera a) se introduce o nouă 

literă, lit.a1), cu următorul 

cuprins: 

 

„a1) 

- 100% pentru antrenorii 

ai căror sportivi au obţinut 

prima medalie de aur la 

jocurile olimpice sau la 

jocurile paralimpice; 

 

-      80% pentru antrenorii ai 

căror sportivi au obţinut prima 

medalie de argint la jocurile 

olimpice, la jocurile 

paralimpice sau pentru prima 

medalie de aur obţinută la 

campionatele mondiale ori 

europene, la campionatele 

mondiale paralimpice sau 

campionatele europene 

paralimpice; 

 

- 70% pentru antrenorii ai 

căror sportivi au obţinut prima 

medalie de bronz la jocurile 

6. La articolul 64 

alineatul (5), după litera a) 

se introduce o nouă literă, 

lit.a1), cu următorul cuprins: 

 

Nemodificat  

 

 

 

 

 

 

„-      80% pentru antrenorii ai 

căror sportivi au obţinut prima 

medalie de argint la jocurile 

olimpice sau la jocurile 

paralimpice ori prima 

medalie de aur la 

campionatele mondiale sau la 

campionatele mondiale 

paralimpice; 

 

 

 

- 70% pentru antrenorii ai 

căror sportivi au obţinut prima 

medalie de bronz la jocurile 

 

 

 

 

 

La stabilirea modului de 

acordare a rentei viagere au 

fost avute în vedere 

următoarele echivalări în 

funcţie de nivelul 

performanţei sportive: 

  
Procent din 

1,5 câștig 

salariul 

mediu brut 

pe economie 

Tipul de medalie / 

nivelul competiției 

100% Aur 

Jocuri olimpice 

Jocuri paralimpice 

80% Argint 

Jocuri olimpice 

Jocuri paralimpice 

Aur 

Campionate mondiale  

Campionate mondiale 

paralimpice 

70% Bronz 

Jocuri olimpice 

Jocuri paralimpice 

Argint 

Campionate mondiale  
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de bază 

Legea nr.69/2000 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendamente)  

Motivare 

olimpice, la jocurile 

paralimpice sau pentru prima 

medalie de argint obţinută la 

campionatele mondiale ori 

europene, la campionatele 

mondiale paralimpice sau 

campionatele europene 

paralimpice; 

 

 

 

-     60% pentru antrenorii ai 

căror sportivi au obţinut prima 

medalie de bronz la 

campionatele mondiale ori 

europene, la campionatele 

mondiale paralimpice sau 

campionatele europene 

paralimpice.” 

 

olimpice sau la jocurile 

paralimpice ori prima 

medalie de argint la 

campionatele mondiale sau la 

campionatele mondiale 

paralimpice ori pentru prima 

medalie de aur obţinută la 

campionatele europene sau la 

campionatele europene 

paralimpice;” 

 

- 60% pentru antrenorii ai 

căror sportivi au obţinut prima 

medalie de bronz la 

campionatele mondiale sau la 

campionatele mondiale 

paralimpice ori prima 

medalie de argint la 

campionatele europene sau 

la campionatele europene 

paralimpice; 

 

- 50% pentru 

antrenorii ai căror sportivi 

au obţinut prima medalie de 

bronz la campionatele 

europene sau la 

Campionate mondiale 

paralimpice 

Aur 

Campionate europene  

Campionate europene 

paralimpice 

60% Bronz 

Campionate mondiale  

 Campionate mondiale 

paralimpice  

Argint 

Campionate europene  

Campionate europene 

paralimpice 

50% Bronz 

Campionate europene  

Campionate europene 

paralimpice 
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de bază 

Legea nr.69/2000 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendamente)  

Motivare 

campionatele europene 

paralimpice;” 

 

Autor: deputat Eugen Neaţă 

 

9.    

5. La alineatul (5), după 

litera b) se introduce o nouă 

literă, lit.b1), cu următorul 

cuprins: 
„b1) dispoziţiile lit.b) se aplică 

şi în cazul antrenorilor;” 

 

 

7. La articolul 64 alineatul 

(5), după litera c) se introduce 

o nouă literă, lit.d), cu 

următorul cuprins: 

d) dispoziţiile lit.b) şi c) se 

aplică şi în cazul antrenorilor.” 

 

Autor: deputat Eugen Neaţă 

 

 

Corelare cu modificările 

propuse prin prezentul proiect 

de lege. 

10.   

(10) În perioada revenirii în 

activitate ca sportiv activ plata 

rentei viagere se suspendă. 

  

8. La articolul 64, alineatul 

(10) se modifică şi va avea 

următoprul cuprins: 

„(10) În perioada revenirii în 

activitate ca sportiv sau 

antrenor activ plata rentei 

viagere se suspendă.” 

 

Autor: deputat Eugen Neaţă 

 

 

Corelare cu modificările 

propuse prin prezentul proiect 

de lege. 

11.  Art. 641    
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de bază 

Legea nr.69/2000 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendamente)  

Motivare 

(2)Acordarea rentei viagere 

încetează de drept şi în cazul: 

 

 

a) pierderii de către sportiv a 

cetăţeniei române, cu începere 

de la data pierderii acesteia; 

b) decesului sportivului, cu 

începere de la data decesului. 

9. La articolul 641, alineatul 

(2) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„(2) Acordarea rentei viagere 

încetează de drept şi în cazul: 

 

a) pierderii de către 

sportiv sau antrenor a 

cetăţeniei române, cu începere 

de la data pierderii acesteia; 

b) decesului sportivului 

sau antrenorului, cu începere 

de la data decesului.” 

 

Autor: deputat Eugen Neaţă 

 

Corelare cu modificările 

propuse prin prezentul proiect 

de lege. 

12.     

Art.II. – (1)  Prezenta lege 

intră în vigoare la data de 1 

ianuarie 2024. 

(2) În termen de 30 de zile de 

la data intrării în vigoare a 

prezentei legi se modifică în 

mod corespunzător: 

a) ordinul ministrului 

tineretului şi sportului 

nr.491/2000 privind 

 

Se introduce un nou articol, 

art.I, prin care se dispune 

actualizarea în mod 

corespunzător a Ordinului 

nr.491/2000 și a Hotărârii 

Guvernului nr. 859/2003, în 

conformitate cu  modificările 

propuse. 
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de bază 

Legea nr.69/2000 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendamente)  

Motivare 

modalităţile de plată a rentei 

viagere acordate unor sportivi 

de performanţă, publicat în 

Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.407 din 

data de 29 august 2000; 

b) Hotărârea Guvernului 

nr.859/2003 privind aprobarea 

Normelor de aplicare a Legii 

nr. 118/2002 pentru instituirea 

indemnizaţiei de merit şi a 

Regulamentului de 

funcţionare a Comisiei 

naţionale pentru acordarea 

indemnizaţiei de 

merit,  publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, 

nr.542 din data de 29 iulie 

2003, cu modificările 

ulterioare. 

 

Autori: deputaţi Eugen Neaţă 

şi Vasile Cîtea 

 

13.     

Art.III. - (1) Antrenorii care, 

la data intrării în vigoare a 

 

Similar prevederilor din Legea 

nr.118/2002 care precizează 
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de bază 

Legea nr.69/2000 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendamente)  

Motivare 

prezentei legi, beneficiază de 

indemnizația de merit potrivit 

Legii nr.118/2002 pentru 

instituirea indemnizaţiei de 

merit, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi au 

dreptul la renta viageră 

reglementată de Legea 

educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

inclusiv cu cele aduse prin 

prezenta lege, optează, în 

termen de 90 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei 

legi, pentru  acordarea rentei 

viagere. 

(2) Plata indemnizaţiei de 

merit încetează cu data de 

întâi a lunii în care s-a făcut 

prima plată a rentei viagere. 

(3) Nu se poate renunţa la 

renta viageră în favoarea 

indemnizaţiei de merit. 

 

 

Autor: deputat Eugen Neaţă 

ca una din condițiile de 

acordare a indemnizatiei 

pentru sportivi este să nu 

beneficieze de rentă viageră 

potrivit prevederilor Legii 

educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Totodată, se face precizarea că 

nu se poate renunţa la rentă în 

favoarea indemnizaţiei de 

merit, prevederea fiind 

similară cu cea aplicabilă 

sportivilor în conformitate cu 

prevederile art.18 lit.A din  

Normele de aplicare a Legii 

nr.118/2002 pentru instituirea 

indemnizaţiei de merit, 

aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.859/2003, cu 

modificările și completările 

ulterioare. 
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