COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 28 mai 2014
Nr.4C-9/96

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

RAPORT ÎNLOCUITOR
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportul
(PLx. 724/2011)
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx. 724 din 5 decembrie
2011, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportul.
În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de marţi, 24 septembrie 2013, în temeiul art. 70 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000
privind educaţia fizică şi sportului (PLx. 724/2011), Comisiei sesizate în fond, în vederea unei noi examinări şi depunerii unui
nou raport.
În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de marţi, 15 aprilie 2014, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 privind
educaţia fizică şi sportului (PLx. 724/2011), Comisiei sesizate în fond, în vederea depunerii unui raport suplimentar.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000,
cu modificările şi completările ulterioare, în vederea instituirii programului naţional „Redescoperă oina”.
2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor
art. 73 din Constituţia României, republicată.
3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.
4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege au
participat ca invitaţi: domnul Cristian Cosmin – secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului; doamna deputat
Diana Adriana Tuşa – iniţiator.
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.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 28 noiembrie 2011, în
condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată.
În urma dezbaterii, în şedinţa din 27 mai 2014 Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea
proiectului de lege cu amendamentele din Anexă.

PREŞEDINTE
Angel TÎLVĂR

SECRETAR
Victor CRISTEA
Consilier parlamentar Ioana Florina Mînzu
Consilier parlamentar Ioan Voica
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ANEXĂ

Amendamente admise
Nr.
crt.

Text
Legea nr. 69/20000, cu
modif. şi complet.
ulterioare

1.
--2.

--3.

---

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

Titlul Legii: Lege pentru modificarea şi Titlul Legii: Lege pentru completarea Respectarea
de
completarea Legii nr. 69/2000 privind Legii educaţiei fizice şi sportului nr. normelor
tehnică
educaţia fizică şi sportul
69/2000
legislativă.
Articol unic. – Legea nr. 69/2000 privind Art. I – Legea educaţiei fizice şi Respectarea
de
educaţia fizică şi sportul se modifică cum sportului nr. 69/2000, publicată în normelor
urmează:
Monitorul Oficial al României, Partea tehnică
I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu legislativă.
modificările şi completările ulterioare,
se completează după cum urmează:
1. La TITLUL II: Organizarea educaţiei - La Titlul II, după articolul 11, se Respectarea
de
fizice şi sportului se modifică după capitolul introduce un nou capitol, Capitolul normelor
1
1
2
III, se introduce un nou capitol, cu III , cuprinzând articolele 11 şi 11 , cu tehnică
legislativă.
următorul cuprins:
următorul cuprins:
„Capitolul III1 – Programul naţional
„Capitolul III1 – Redescoperă oina
„Redescoperă oina”.”
Art.111 – (1) Oina este sportul naţional al
României.
(2) Statul are obligaţia să sprijine promovarea
jocului de oină ca sport naţional.

Art.111 – (1) Text nemodificat.
(2) Se elimină.
Autor: Comisia

Precizarea nu
este necesară.

(3) „Redescoperă oina” reprezintă un program (3) Programul naţional “Redescoperă Pentru
naţional care constă într-un complex de oina” reprezintă un program naţional claritatea
activităţi necesare susţinerii practicării şi care constă într-un complex de activităţi legiferării.
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promovării jocului de oină.

---

---

necesare
susţinerii
practicării
şi
promovării jocului de oină, desfăşurat
prin intermediul Federaţiei Române
de Oină.
Autor: Comisia

(4) „Redescoperă oina” este sprijinit de stat,
de organizaţii neguvernamentale şi de
structuri ale administraţiei centrale şi locale în
vederea promovării jocului de oină ca sport
naţional al României.

(5) Pentru coordonarea aplicării Programului
naţional „Redescoperă oina” se constituie
Comitetul Sportului Naţional, organism
consultativ în cadrul Agenţiei Naţionale
pentru Sport şi Tineret, a cărui organizare,
funcţionare şi componenţă se stabileşte prin
ordin al Preşedintelui A.N.S.T.

(4) Programul naţional „Redescoperă
oina” poate fi sprijinit de stat, de
structuri ale administraţiei centrale, de
organizaţii neguvernamentale şi de
structuri ale administraţiei locale, în
vederea promovării jocului de oină ca
sport naţional al României.
Autor: Comisia

Pentru a ține
cont
de
constrângerile
bugetare și a nu
crea
o
obligativitate
bugetară
autorităților
locale.

(5) Se elimină.
Autor: Comisia

Precizarea nu
este necesară.

Art.112 - Finanţarea Programului
Art.11 – (1) Finanţarea Programului naţional naţional „Redescoperă oina” poate fi
„Redescoperă oina” se asigură din fonduri asigurată din fonduri prevăzute distinct
prevăzute distinct în bugetul de stat şi din în bugetul de stat, alocații bugetare,
fonduri de la bugetele locale.
venituri proprii ale Ministerului
Tineretului şi Sportului şi, în funcţie
de posibilităţi, din fonduri de la
bugetele locale.
Autor: Comisia
(2) Mijloacele financiare necesare pentru
susţinerea subprogramelor derulate de
(2) Se elimină.
2

4

Pentru a fi în
acord
cu
prevederile art.
111.

Pentru a fi în
acord
cu

---

4.
Art. 41. - Federaţia
sportivă naţională "Sportul
pentru toţi" şi Federaţia
sportivă
naţională
"Sportul
pentru
persoanele cu handicap"
beneficiază de drepturile şi
de obligaţiile federaţiilor
sportive naţionale şi îşi
desfăşoară activitatea pe
bază
de
programe
naţionale,
finanţate
prioritar de Guvern.
5.

Comitetul Sportului Naţional în cadrul
programului naţional „Redescoperă oina” se
asigură din fonduri prevăzute distinct în
bugetul de stat.
(3) Subprogramele propuse de celelalte
instituţii care fac parte din Programul naţional
„Redescoperă oina” sunt avizate anual de
Comitetul Sportului Naţional, fiind finanţate
de la bugetele locale, din fonduri primite de la
organismele internaţionale, din sponsorizări,
donaţii şi legate, precum şi din fonduri ale
bugetului de stat, care vor fi prevăzute cu
destinaţia pentru activitatea sportivă şi de
tineret”.
2. Art. 41 din Legea nr.69/2000 privind
educaţia fizică şi sportul se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„Art. 41 – Federaţia sportivă naţională
„Sportul pentru toţi”, Comitetul Naţional
Paraolimpic şi Federaţia Română de Oină
beneficiază de drepturile şi de obligaţiile
federaţiilor sportive naţionale şi îşi desfăşoară
activitatea pe bază de programe naţionale,
finanţate prioritar de la Guvern.”

3. Art. 64 din Legea nr.69/2000 privind
educaţia fizică şi sportul, după alin.10 se
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Autor: Comisia

celelalte
articole
din
textul legii.

(3) Se elimină.
Autor: Comisia

Pentru a fi în
acord
cu
celelalte
articole
din
textul legii.

Se elimină.
Autor: Comisia

Pentru a fi în
acord
cu
celelalte
articole
din
textul legii.

Este
în
contradicţie cu

---

6.

---

introduce un nou alineat, alin.11, cu
următorul cuprins:
„Art. 65 – (11) Sportivilor de performanţă
legitimaţi, după împlinirea vârstei de 15 ani şi
până la încetarea calităţii, li se va considera
perioada asimilată conform legii sistemului
naţional de pensii publice timpul cât au avut
această calitate, iar la determinarea
punctajului lunar se va adăuga un sport pentru
fiecare lună de activitate ca sportiv.”
4. Art. 77 din Legea nr.69/2000 privind
educaţia fizică şi sportul, după lit. B, se
introduce o nouă literă lit. C, cu următorul
cuprins:
„c) 50 % pentru sportivii care se clasează pe
podiumul de premiere la competiţiile
naţionale de oină”.

Se elimină.
Autor: Comisia

Art. 77 a fost
abrogat
prin
OG nr. 7/2001,
aprobată prin
Legea
nr.
493/2002.

„Art. II – Legea educaţiei fizice şi Precizare
sportului nr. 69/2000, publicată în necesară.
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu
modificările şi completările ulterioare,
precum şi cu completarea adusă prin
prezenta lege, se va republica în
Monitorul Oficial al României, Partea
I,
dându-se
textelor
o
nouă
numerotare.”
Autor: Comisia

7.

---

Se elimină.
Autor: Comisia

art. 14 din lege.
Încalcă
principiile de
bază ale Legii
nr. 263/2010
privind
sistemul unitar
de
pensii
publice.

---
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