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      AVIZ 
      asupra 

propunerii legislative pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000, trimisă cu adresa nr. Pl-x 287 din 21 iunie 2016, înregistrată cu  nr.4c-11/791 din 22 iunie 
2016. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din data 
de 13 iunie 2016. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din 
Constituţia României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou articol, art.641, prin care se 
dispune – prin lege – posibilitatea Guvernului de a acorda premii/recompense sportivilor care au obţinut 
performanţe deosebite în competiţii sportive, în funcţie de valoarea performanţei şi de importanţa şi 
amploarea competiţiei, cuantumul acestora fiind identic pentru aceeaşi categorie de competiţie şi acelaşi 
rezultat obţinut de sportivi. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în 
şedinţa din data de 27 iunie 2016. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.229 din 
16 martie 2016. 

Guvernul României, conform punctului de vedere transmis prin adresa cu nr.883/DPSG din 5 
mai 2016 nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.  
 În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare.  
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