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1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 450 din 11 octombrie 2021, Comisia 
pentru învățământ și Comisia pentru tineret și sport au fost sesizate, în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea art.6 alin.(9) din Legea 
educației fizice și sportului nr.69/2000. 

 
Pentru întocmirea raportului comun, Comisiile au analizat avizul negativ al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului, avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru 
egalitatea de șanse între femei și bărbați, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 519/30.06.2021, punctele de vedere ale Consiliului 
Economic și Social nr. 4721/16.06.2021, Punctul de vedere negativ al Guvernului nr. 2012/18.10.2021. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(9) al art.6 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare, în vederea utilizării infrastructurii sportive școlare din învățământul preuniversitar gratuit de către 
publicul larg. 

 
       2. În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 
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3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 4 octombrie 2021. 
 

4.  În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de 
Lege în ședințe separate. 

 
Comisia pentru tineret și sport a dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 09 noiembrie 2021, prin prezența fizică și online.  
La lucrările Comisiei au fost prezenți 9 deputați, din totalul de 13 membri ai Comisiei.  
În urma dezbaterilor, Comisia pentru tineret și sport a propus, cu majoritate de voturi (8 voturi pentru și o abținere), adoptarea proiectului 

de lege cu amendamentele admise din Anexa.  
 
Comisia pentru învățământ a dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 14 decembrie 2021.   
La lucrările Comisiei au fost prezenți 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de lege au participat ca 

invitați: doamna Marina Ștefania Manea, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației; domnul Cristian Ghiță - secretar de stat, Ministerul 
Sportului, domnul deputat Tudor Rareș Pop - inițiator.  

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 8 abțineri, adoptarea proiectului de 
Lege cu amendamentele admise din Anexa. 

 
5. În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au propus adoptarea proiectului de Lege cu amendamentele admise din Anexa 

ce face parte integrantă din prezentul raport comun.  
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

 
 
 

PREȘEDINTE 
Rareș Tudor POP 

SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 

SECRETAR 
Ovidiu-Sergiu BÎLCEA 
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Anexa  

AMENDAMENTE ADMISE  
 

Nr. 
crt. 

Lege 69/2000, cu m și c ult. 
 

Text  
adoptat de Senat

Text propus de Comisii 
(autor amendamente)

Motivare 

1.  
--- 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea art. 6 alin.(9) din 
Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000   

Text nemodificat  

2.  
--- 

Art. I.- La articolul 6 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 (9) se modifică și va avea 
următorul cuprins:

 
 

Text nemodificat  

 

3. Art. 6. - (9) Bazele și instalațiile 
sportive proprii pot fi puse la 
dispoziție, gratuit sau cu plată, 
comunităților locale, persoanelor 
fizice sau juridice interesate, cu 
obligația respectării desfășurării 
normale a programelor și 
activităților de învățământ și ale 
cluburilor sportive școlare și 
universitare. 
 
 
 
 
 
 
 

„(9) Infrastructura sportivă școlară din învățământul 
preuniversitar este utilizată de terți după cum urmează:
 
 
 
 
a) copiii sub supravegherea unui adult au acces gratuit 
în infrastructura sportivă școlară, în baza unui 
regulament propriu de folosință, în aer liber fără a afecta 
orele de program ale unităților care le administrează sau 
ale terților care o utilizează în baza plății unui tarif stabilit 
de respectivele unități. În infrastructura acoperită, 
persoanele fizice pot avea acces gratuit sau cu plată; 
b) persoanele juridice pot avea acces gratuit sau cu 
plată.” 

„(9) Cu obligația respectării 
desfășurării normale a 
programelor și activităților de 
învățământ, infrastructura sportivă 
școlară din învățământul este 
utilizată de terți după cum urmează: 
a) copiii sub supravegherea unui 
adult au acces gratuit în 
infrastructura sportivă școlară, în 
baza unui regulament propriu de 
folosință. În infrastructura acoperită, 
persoanele fizice pot avea acces 
gratuit sau cu plată; 
b) persoanele juridice pot avea acces 
gratuit sau cu plată.” 

Autor: Deputat USR Pop Rareș 
Tudor

 
Îmbunătățirea 
redactării. 
Regulamentul de 
funcționare va detalia 
condițiile utilizării 
infrastructurii 
sportive școlare.  
 
 

4.  
 

--- 

Art. II.- În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei legi, unitățile și instituțiile de învățământ vor 
întocmi, după caz, un regulament ce va cuprinde norme 
privind modul de utilizare al bazelor și instalațiilor sportive 
proprii, prevăzute la art. I. 

Art. II. - În termen de 180 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, unitățile și instituțiile de 
învățământ vor întocmi, după caz, 
un regulament ce va cuprinde norme 

 
 
Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  
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privind modul de utilizare al bazelor 
și instalațiilor sportive proprii, 
prevăzute la art. 6 alin. (9) din 
Legea educației fizice și sportului 
nr.69/2000, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 


