
 
 

  

 
Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru Tineret şi Sport                     Nr. 4c-25/ 18/24 martie 2021  

                 

 

           

BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 

 

 

Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.21 

alin.(1) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 (Plx. 299/2020), trimis 

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

din 8.02.2021. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Tudor Rareș POP 
 

      

 

 

 

 

bogdan.istratescu
Conform cu originalul
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Tineret şi Sport                         Nr. 4c-25/ 18/24 martie 2021 

 

 

 

RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 

 

  Prin adresa Biroului Permanet nr.155 din 8.02.2021 Comisia pentru tineret și sport a fost sesizată în vederea examinării și 

întocmirii unui raport cu proiectul de Lege pentru modificarea art.21alin.(1) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 (Plx. 

299/2020). Menționăm că inițial acest proiect de lege a fost repartizat Comisiei speciale a Camerei Deputaților pentru elaborarea, 

modificarea și completarea propunerilor legislative în materia sportului organizat în România, Comisie care și-a încetat activitatea. 

 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat  proiectul de Lege în şedinţa din 12 mai 2020. 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.368/ 21.04.2020); 

- avizul negativ al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului (nr.4c-7/210 din 16 iunie 2020); 

- avizul favorabil  al Consiliului Economic și Social (nr.3497 din 08.05.2020); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.6967 din 18 aug.2020); 

- punctul de vedere partial favorabil al Ministerului Tineretului și Sportului (nr.2986 din 11.03.2021). 
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Proiectul de lege are ca obiect reglementarea modificarea alin.(1) al articolului 21 din Legea nr.69/2000 în sensul asimilării 

cluburilor sportive universitare și a universităților cu structurile sportive. Totodată se mai propune abrogarea lit. f) referitoare la 

Automobil Clubul Român. 

 

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

iniţiativa legislativă în şedinţa din  23 martie  2021 desfășurată prin prezența fizică și online. La votul final asupra proiectului au 

participat 11 deputaţi din cei 12 membri ai Comisiei.  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 (10 voturi pentru, 1 abținere), să propună 

plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) din Legea educației fizice și sportului 

nr.69/2000( Plx.299/2020), cu amendamentele admise prezentate în anexă. 

  

 

  

 

 

PREŞEDINTE, 

Tudor Rareș POP 

 

                               

 

 

 

 

 

 
 Întocmit,  

Dr.Florin Danciu – consilier parlamentar 
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ANEXA  

  

I. Amendamente admise 
 

 

Nr. 

crt. 

Text 

Legea 69/2000 
 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendame

ntelor 

propuse 

1.   Titlul legii 

Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) 

din Legea educației fizice  

și sportului nr.69/2000 

 

Titlul legii 

Lege pentru abrogarea lit.f) a 

art.21 alin.(1) din Legea 

educației fizice și sportului 

nr.69/2000 

 

(Comisia pentru Tineret și Sport) 

Tehnică 

legislativă. 

Urmare a 

eliminării 

punctului 1 din 

forma adoptată 

de Senat. 

2.   Articol unic.- La articolul 21 din Legea 

educației fizice și sportului nr.69/2000, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.200 din 9 mai 

2000, cu modificările și completările 

ulterioare, alineatul (1) se modifică după 

cum urmează: 

 

Articol unic.- La articolul 21 

alineatul (1) din Legea educației 

fizice și sportului nr.69/2000, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.200 din 9 

mai 2000, cu modificările și 

completările ulterioare, litera f) se 

abrogă. 

(Comisia pentru Tineret și Sport) 

Idem. 

3.  Art. 21 - (1) În sensul prezentei legi, 

sunt considerate structuri sportive: 

b) cluburile sportive, inclusiv cele 

organizate ca societăți comerciale, 

1. Litera b) va avea următorul 

cuprins: 

  „b) cluburile sportive, inclusiv 

cele organizate ca societăți comerciale, 

Se elimină 

(Comisia pentru Tineret și Sport) 

Formularea nu 

este de natură 

a îmbunătăți 
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unitățile de învățământ cu program sau 

profil sportiv, palatele și cluburile 

copiilor și elevilor; 

 

unitățile de învățământ cu program sau 

profil sportiv, palatele și cluburile 

copiilor și elevilor, cluburile sportive 

universitare, precum și 

universitățile;” 

 

conținutul 

legii. 

4.  f) Automobil Clubul Român, pentru 

activitatea de automobilism sportiv și 

karting sportiv; 
 

2. Litera f) se abrogă. 
 

Se elimină 

(Comisia pentru Tineret și Sport) 

Conținutul se 

regăsește în 

formularea de 

la nr. crt. 2 din 

prezenta 

anexă. 

 


