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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 08 mai 2017 
Nr.4c-9/141 
 

RAPORT ÎNLOCUITOR 
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 

(Plx.287/2016) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.287 din 21 iunie 2016, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit, spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru completarea Legii educației fizice și 
sportului nr.69/2000. 

 
În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de marți, 7 martie 2017, în temeiul art. 70  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, s-a hotărât retrimiterea propunerii legislative pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 la comisia sesizată 
în fond, în vederea examinării și depunerii unui nou raport. 

 
În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de miercuri, 19 aprilie 2017, în temeiul art. 70  din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea propunerii legislative pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 la 
comisia sesizată în fond, în vederea examinării și depunerii unui nou raport. 
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           Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci, Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul favorabil Consiliului Legislativ, Punctul de vedere negativ al Guvernului și Punctul 
de vedere negativ al Ministerului Tineretului și Sportului nr. 17/05.04.2017.      
                                                                                                      
           Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și 
completările ulterioare, cu un nou articol, art. 641, prin care se dispune posibilitatea Guvernului de a acorda premii/recompense sportivilor 
care au obținut performanțe deosebite în competiții sportive, în funcție de valoarea performanței și de importanța și amploarea competiției, 
cuantumul acestora fiind identic pentru aceeași categorie de competiție și același rezultat obținut de sportivi. 
 

2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituţia României, republicată. 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 13 deputaţi, din totalul de 24 de membri ai Comisiei.  
  

În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 
invitat domnul Zsolt Gyongyossy - subsecretar de stat în cadrul Ministerului 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 respins această propunere legislativă în ședința din 13 iunie 2016.  
 

În urma dezbaterii, în şedinţa din 11 octombrie 2016, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, respingerea 
propunerii legislative. 

În urma dezbaterii, în şedinţa din 28 martie 2017, Comisia a propus, cu 10 voturi pentru și 7 voturi împotrivă, adoptarea propunerii 
legislative cu amendamente admise. 

 
4.  În urma dezbaterii, în şedinţa din 03 mai 2017, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, respingerea propunerii 

legislative, din următoarele considerente: 
- conform art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, 

Ministerul Tineretului şi Sportului elaborează normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea sa şi a 
mijloacelor financiare pentru activitatea sportivă, care provin din alocaţii de la bugetul de stat. Totodată, conform art. 181 alin. (1) lit. c), 
prin hotărâre a consiliului local/consiliului judeţean, se pot repartiza sume din bugetul local pentru premierea, în condiţiile legii, a 
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performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive internaţionale oficiale. Conform art. 161 alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă 
nr. 61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, în îndeplinirea atribuţiilor privind premierea 
sportivilor, Ministerul Tineretului şi Sportului va respecta principiul nediscriminării, acordând premii egale sportivilor cu sau fără nevoi 
speciale pentru acelaşi tip de performanţe, obţinute la competiţii naţionale şi internaţionale oficiale. Având în vedere prevederile legale în 
vigoare, adoptarea propunerii legislative ar crea o suprareglementare;  

- prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și 
completările ulterioare, sunt aprobate categoriile de cheltuieli specifice - de transport; privind masa, alimentaţia de efort; cazarea; plata 
arbitrilor, medicilor şi a altor persoane; asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri; pentru 
achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv; medicale şi pentru controlul doping - şi cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru 
realizarea activităţii sportive, participanţii la acţiunile sportive, precum şi alte aspecte financiare ale activităţii sportive - premii, indemnizaţii, 
prime şi alte drepturi pentru sportivi și pentru antrenori, tehnicieni şi alţi specialişti. Art. 25 prevede că pentru performanţele deosebite 
obţinute în competiţii sportive, Agenţia Naţională pentru Sport, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive naţionale, 
ministerele şi alte instituţii centrale care au în subordine structuri sportive pot acorda sportivilor, în funcţie de valoarea performanţei, de 
importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală şi în limita bugetului aprobat, premii în lei şi/sau în obiecte;  

- premierea performanțelor sportive se face numai în funcție de valoarea performanței, care este direct proporțională cu importanța și 
amploarea competiției, în acord cu principiile fundamentale ale sportului. Nu se poate face o egalizare a competițiilor și, implicit, o egalizare 
a premiilor acordate. Astfel, având în vedere că o performanță sportivă se obține mult mai greu într-un sport cuprins în programul jocurilor 
olimpice sau recunoscut de Comitetul Internațional Olimpic decât în celelalte sporturi, nu poate avea aceeași valoare a performanței un titlul 
mondial sau european obținut la sporturi precum atletism, fotbal, handbal, gimnastică, cu unul similar obținut la sporturi precum popice, 
scrabble, pescuit sportiv. 

 
 
         PREŞEDINTE                              SECRETAR 
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