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Vă înaintăm raportul asupra Proiect de Lege pentru completarea art.3 din 

Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 PLx. 469/2021, trimis Comisiei 

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

18.10.2021. 

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

din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Tudor Rareș POP 
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RAPORT 

asupra Proiectului de Lege pentru completarea art.3 din  

Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

tineret și sport a fost sesizată prin adresa Biroului Permanent din 18.10.2021, în 

vederea examinării și întocmirii unui raport cu Proiectul de Lege pentru 

completarea art.3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 PLx. 

469/2021. 

 

        Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Proiectul de 

Lege în şedinţa din 11.10.2021. Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia 

României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificări și completări,  Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională.   

 

         La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

-  avizul favorabil cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ 

(nr.573/19.07.2021); 

- avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social (nr.5118/ 

06.07.2021); 

     -   punctul de vedere negativ al Guvernului (nr. 10275/03.11.2021); 

     -   avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ (4c-11/1095/26.10.2021); 

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

minorităţilor naţionale (nr. 4c-6/966/27.10.2021); 

     -  avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-

13/843/19.10.2021); 

istra
Conform cu originalul



     -  avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului (nr. 4c-4c-7/501/16.11.2021). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, completarea art.3 din 

Legea nr.69/2000, în sensul ca Ministerul Tineretului şi Sportului să poată organiza 

în fiecare an „Săptămâna mişcării în România”.  

 

     În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în 

şedinţa din 14.12.2021, prin prezența fizică și prin mijloace de comunicare la 

distanță. La votul final asupra Proiectului de Lege au participat 8 deputați din cei 13 

membri ai Comisiei. 

 

 În urma dezbaterilor, Comisia pentru tineret şi sport a hotărât, cu majoritate 

de voturi (7 voturi pentru și 1 vot împotrivă), să propună plenului Camerei 

Deputaților respingerea Proiectului de Lege pentru completarea art.3 din Legea 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 PLx 469/2021. 

 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Tudor Rareș POP 

 

SECRETAR, 

 

Ovidiu Sergiu BÎLCEA 

 

 

      

 

 


