
 
 

  

 
Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru Tineret şi Sport                     Nr. 4c-25/ 6 / 16 martie 2021  

                 

 

           

BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 

 

 

Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea alin.11 al 

art.671 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, trimis Comisiei pentru 

tineret şi sport spre dezbatere, în fond, prin adresa Biroului Permanent Plx. 64/2021 

din 1.02.2021. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Tudor Rareș POP 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Tineret şi Sport                         Nr. 4c-25/ 6 / 16 martie 2021 

 

 

 

RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea alin.11 al art.671 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului 

 

   Prin adresa Biroului Permanet din 1.02.2021, Comisia pentru tineret și sport a fost sesizată în vederea examinării și 

întocmirii unui raport cu proiectul de Lege pentru modificarea alin.11 al art.671 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului 

(Plx. 64/2021).  

 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat  proiectul de Lege în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a 

III-a din Constituția României, republicată. 

 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat,  Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

 

           La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 

- avizul favorabil cu observații al Consiliului Legislativ (nr.962/17.09.2020); 

- avizul negativ al Comisiei juridice de  disciplină și imunități (nr.Plx 64/2021 din 10 februarie 2021); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială (nr.4c-9/66 din 17 februarie 2021); 

- avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social (nr.8090 din 01.09.2020) ; 
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- punctul de vedere pozitiv al Ministerului Tineretului și Sportului (nr.2986/11.03.2021). 

 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea modificarea Legii nr.69/2000 prin extinderii contractelor aferente activităţii 

sportive şi la alte funcţii din cadrul cluburilor, având în vedere că, în prezent, ele sunt aplicabile doar în cazul sportivilor, 

antrenorilor, medicilor, asistenților medicali, maseurilor, kinetoterapeuților și cercetătorilor. 

 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat 

iniţiativa legislativă, prin prezența fizică și online, în şedinţa din 16 martie 2021. La ședința Comisiei au participat 11 deputați 

din cei 12 membri. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  

 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru tineret şi sport a hotărât, cu majoritate de voturi (6 voturi pentru, 3 împotrivă și o 

abținere), să propună plenului Camerei Deputaților respingerea proiectului de Lege pentru modificarea alin.11 al art.671 din 

Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului ( Plx.64/2021), pentru următoarele argumente:  

- nu este corect ca aplicabilitatea dispozițiile art.671 alin.(11) să fie extinse la toate categoriile de persoane care contribuie la 

realizarea activității sportive dacă nu au legătură directă cu realizarea acesteia; 

- obiectul prezentului proiect de lege, în speță, alineatul (11) al articolului 671 din Legea nr.69/2000 va fi reglementat printr-

un proiect de lege ulterior care se află deja în dezbatere la Comisia pentru tineret și sport. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Tudor Rareș POP 

 

                               

 

 

 

 
 Întocmit,  

Dr.Florin Danciu – consilier parlamentar 
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