
 
 

  

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

                      

  COMISIA PENTRU  

 TINERET ȘI SPORT 

        Nr. 4c-25/154/17 noiembrie 2022 

 

                

 

BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 

 

 

Vă înaintăm raportul asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, PLx nr.661/2022, trimis 

Comisiei pentru tineret şi sport spre dezbatere, în fond, prin adresa Biroului Permanent 

din 24 octombrie 2022. 

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
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RAPORT 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 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 24 octombrie 2022, în vederea 

examinării și întocmirii unui raport cu privire la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, PL-x 

nr.661/2022. 

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

şedinţa din 19 octombrie 2022. 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.912 

din 9 august 2022); 

 - avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.4806 din 2 august 

2022); 

 - avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ (nr.4c-11/378 din 2 noiembrie 

2022); 

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

minorităților naționale (nr.4c-6/708 din 2 noiembrie 2022); 

 - avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului (nr.4c-7/703 din 8 noiembrie 2022). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.69/2000, în scopul introducerii unui set de criterii pentru darea în folosinţă 

a bazelor sportive publice, obligatorii pentru toti administratorii acestora. De 

asemenea, se propune să fie introdusă obligaţia administratorilor de a face publice 

aceste criterii, pe avizier şi pe site-ul web al instituţiei. 

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

cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 16 noiembrie 2022, desfășurată în format fizic. La 

dezbateri, membrii Comisiei pentru tineret și sport au fost prezenți conform listei de 

prezență.  

În urma dezbaterii, Comisia pentru tineret şi sport a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, PL-

x nr.661/2022, cu amendamente admise prezentate în anexă. 

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

legilor ordinare. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

 

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 și 

completarea Legii educației 

fizice și sportului nr.69/2000 

 

 

Nemodificat. 

 

2.  -  

Art.I. - 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 modifică și se 

completează după cum 

urmează: 

 

 

Nemodificat. 

 

3.  - 1. După articolul 781, se 

introduce un nou articol, 

art.782, cu următorul 

cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
5/10 

Nr. 

crt. 

Text act normativ de bază 

Legea nr.69/2000 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(autor amendamente) 

Motivare 

 

„Art.782. - (1) Administratorii 

bazelor și/sau instalațiilor 

sportive care fac parte din 

domeniul public sau privat al 

statului și al unităților 

administrativ-teritoriale, au 

obligația de a afișa la sediul 

acestora și pe site-ul propriu, 

Regulamentul pentru 

închirierea bazelor și/sau 

instalațiilor sportive, tarifele 

stabilite pentru utilizarea în 

anumite intervale orare a bazei 

și/sau instalației sportive, 

numele persoanei fizice sau 

denumirea persoanei juridice 

ori a structurii sportive care o 

folosește, datele sau perioada 

pentru care a obținut dreptul 

de utilizare a respectivelor 

bunuri imobile. 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Administratorii 

prevăzuți la alin.(1) au 

obligația de a afișa și 

Regulamentul privind 

închirierea spațiilor în care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere că marile 

baze sportive cuprind și spații 

destinate activităților 

economice, considerăm că și 

închirierea acestora către 
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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) În ceea ce privește 

comunicarea informațiilor 

referitoare la persoanele fizice, 

administratorii prevăzuți la 

alin.(1) au obligația de a 

respecta dispozițiile Legii 

nr.190/2018 privind măsuri de 

punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind 

protecția datelor).” 

se desfășoară activități 

economice din incinta 

bazelor și/sau instalațiilor 

sportive, denumirea 

persoanei juridice, prețul și 

durata contractului. 

(3) În ceea ce privește 

comunicarea informațiilor 

referitoare la persoanele fizice, 

administratorii prevăzuți la 

alin.(1) au obligația de a 

respecta dispozițiile 

Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind 

libera circulație a acestor 

date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general 

privind protecția datelor) și 

ale Legii nr.190/2018 privind 

măsuri de punere în aplicare a 

societăți comerciale trebuie 

supuse rigorilor principiului 

transparenței în administrarea 

bunurilor publice. 

 

 

În materia protecției datelor cu 

caracter personal sunt 

incidente, în primul rând, 

dispozițiile Regulamentului 

(UE) 2016/679 (Regulamentul 

general privind protecția 

datelor), act juridic al Uniunii 

Europene direct aplicabil în 

fiecare stat membru, potrivit 

dispozițiilor art.288 din 

Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene. Prin 

urmare, textul este completat 

în mod corespunzător. 
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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 

Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind 

protecția datelor), cu 

modificările și completările 

ulterioare.” 

 

(Autor: Brian CRISTIAN - 

deputat USR) 

 

4.   

Art.88. 

Constituie contravenție 

următoarele fapte, dacă nu 

sunt săvârșite în astfel de 

condiții încât, potrivit legii 

penale, să fie considerate 

infracțiuni: 

.................... 

 

2. La articolul 88, după 

litera n) se introduce o nouă 

literă, lit.o), cu următorul 

cuprins: 

 

„o) nerespectarea prevederilor 

art.782. 

 

 

 

 

 

 

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 

5.   

Art.89. 

(1) Contravențiile prevăzute la 

art.88, săvârșite de persoanele 

fizice şi persoanele juridice, se 

sancționează după cum 

urmează: 

...................... 

b) cu amendă de la 4.500 lei la 

25.000 lei, pentru persoane 

juridice, şi cu amendă de la 

900 lei la 4.000 lei, pentru 

persoane fizice, faptele 

prevăzute la art. 88 lit. d)-f), 

i), j), l) şi n); 

(Legea nr.194 din 4 iulie 

2022) 

 

3. La articolul 89 alineatul 

(1), litera b) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 

 

 

 

„b) cu amendă de la 1.500 de 

lei la 4.500 de lei, pentru 

persoane juridice și cu amendă 

de la 900 de lei la 3.000 de lei, 

pentru persoane fizice, faptele 

prevăzute la art.88 lit.d)-f), i), 

j), l) n) și o);” 

 

 

 

 

 

 

 

 

”b) cu amendă de la 4.500 lei 

la 25.000 lei, pentru persoane 

juridice, şi cu amendă de la 

900 lei la 4.000 lei, pentru 

persoane fizice, faptele 

prevăzute la art. 88 lit. d)-f), 

i), j), l), n) și o);” 

 

(Autor: Brian CRISTIAN - 

deputat USR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin Legea nr.194 din 4 iulie 

2022, litera b) de la art.89 

alin.(1) a fost modificată 

astfel: 

"b) cu amendă de la 4.500 lei 

la 25.000 lei, pentru persoane 

juridice, şi cu amendă de la 

900 lei la 4.000 lei, pentru 

persoane fizice, faptele 

prevăzute la art. 88 lit. d)-f), 

i), j), l) şi n);" 

Întrucât intenția de modificare 

a art.89 alin.(1) lit.b) a fost 

aceea de a fi adăugată o nouă 

literă - lit.o), este necesar ca și 

cuantumul amenzilor să fie 

raportat la ultima modificare 

legislativă intervenită, 
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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 

respectiv la Legea 

nr.194/2022. 

 

6.  -  

Art.II. - În termen de 90 de 

zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, 

Ministerul Sportului modifică 

în mod corespunzător și 

propune spre aprobare 

Guvernului regulamentul de 

punere în aplicare a 

dispozițiilor prezentei legi. 

 

Art.II. - În termen de 90 de 

zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, 

Ministerul Sportului modifică 

în mod corespunzător și 

propune spre aprobare 

Guvernului regulamentul de 

punere în aplicare a 

dispozițiilor Legii educației 

fizice și sportului nr.69/2000, 

cu modificările și 

completările ulterioare, 

precum și cu cele aduse prin 

prezenta lege. 

 

(Autor: Brian CRISTIAN - 

deputat USR) 

 

 

Modificările și completările 

aduse prin prezenta lege se 

integrează în corpul Legii 

nr.69/2000, astfel că 

regulamentul de punere în 

aplicare trebuie să se refere la 

Legea nr.69/2000, astfel cum a 

fost modificată și completată 

prin prezenta lege. 

7.  -  

Art.III. - Prezenta lege intră în 

vigoare în termen de 30 de zile 

de la data publicării în 

 

Art.III. - Prezenta lege intră în 

vigoare la 30 de zile de la data 

publicării în Monitorul Oficial 

al României, Partea I. 

 

Pentru utilizarea unui limbaj 

specific normativ, este 

necesară înlocuirea expresiei 
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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 

Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

 

(Autor: Brian CRISTIAN - 

deputat USR) 

 

”în termen de 30 de zile” cu 

expresia ”la 30 de zile”. 

 

 


