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 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 645 din 21 noiembrie 
2011, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.69/2000, Legea educaţiei fizice şi sportului, consolidată în 2009. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, avizul Consiliului 
Legislativ, precum şi Punctul de vedere al Guvernului. 
 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel încât şi autorităţile administraţiei publice locale să poată fi acţionari ai societăţilor 
comerciale sportive pe acţiuni, nu numai persoanele fizice şi cele juridice ca în prezent. Aceste autorităţi ar fi excluse şi de la 
prevederea prin care li se interzice acţionarilor deţinerea de acţiuni, în mod simultan, la două sau mai multe societăţi comerciale 
sportive pe acţiuni din aceeaşi ramură sportivă. Totodată, se preconizează ca autorităţile administraţiei publice locale, care au 
calitatea de acţionar, să finanţeze cluburile sportive organizate ca societăţi comerciale pe acţiuni, prin sumele alocate de la bugetul 
local.  
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 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 29 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au 
participat ca invitaţi: domnul Cristian Cosmin – secretar de stat şi doamna Carmen Tocală – secretar de stat în cadrul Ministerului 
Tineretului şi sportului. 
 
 5. 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. 
 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 16 noiembrie 2011. 
 
 În urma dezbaterii, în şedinţele din 26 martie 2013, Comisia a propus, cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri, respingerea 
propunerii legislative din următoarele considerente: 
 - proiectul de lege introduce o discriminare pozitivă, favorizând autorităţile publice în detrimentul altor persoane fizice sau 
juridice care deţin calitatea de acţionar al unei societăţi comerciale sportive pe acţiuni; 
          - potrivit prevederilor art.5 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, cheltuielile bugetelor locale se efectuează în vederea funcţionării autorităţilor administraţiei publice locale şi în interesul 
colectivităţilor locale. Aceasta este o normă imperativă, nepermiţând derogarea de la prevederile sale. Ori societăţile comerciale 
sportive (cluburile sportive profesioniste) nefiind de interes local sau judeţean, este evident că nu pot beneficia de alocări bugetare 
din partea administraţiei publice locale. 
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