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Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, trimis cu adresa 
nr. PL-x 219 din 8 aprilie 2019, înregistrat cu nr.4c-13/368 din 9 aprilie 2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 1 
aprilie 2019. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) şi (3) din 
Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor prevederi din Legea 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modificarea unor 
dispoziţii din Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.884/2001, urmărindu-se, printre altele, unificarea dispoziţiilor legale cu 
privire la tipurile de contracte încheiate de către participanţii la activitatea sportivă. De asemenea, proiectul 
prevede abilitarea Ministerului Tineretului şi Sportului să poată asigura respectarea condiţiilor legale de către 
federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport, prin convocarea de către acesta a unei adunări generale 
extraordinare pentru alegerea altor organe executive de către membrii asociaţi ai federaţiei, sau remedierea de către 
organul de conducere al federaţiei a unor încălcări a actelor constitutive, a statutelor sau a actelor normative, conform 
Expunerii de motive. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua 
de 23 aprilie 2019. 

Guvernul României nu a prezentat un punct de vedere referitor la această iniţiativă legislativă, până în 
prezent. Termenul acordat pentru transmiterea punctului de vedere a fost data de 14 martie 2019. Senatul a 
solicitat Guvernului să se pronunţe în ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor art.111 alin.(1) din Constituţia 
României, republicată, având în vedere faptul că adoptarea proiectului de lege poate atrage majorarea cheltuielilor 
bugetare, inclusiv ca urmare a echilibrării bugetelor locale de către bugetul de stat.  

Proiectul de lege trebuie să respecte şi prevederile art.138 alin.(5) din Constituţie, potrivit cărora “Nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. 

Referitor la soluţiile legislative propuse la art.II din proiectul de lege, prin care se preconizează modificarea 
Hotărârii Guvernului nr.884/2001, printr-un act juridic de nivel superior, respectiv prin lege, precizăm că 
intervenţiile legislative sunt neconstituţionale, întrucât iniţiativa de a modifica sau completa o hotărâre a 
Guvernului trebuie să aparţină emitentului acesteia 

Membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive, avizul nefavorabil 
al Consiliului Economic şi Social şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis 
prin adresa cu nr.183 din 14 martie 2019. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de către Biroul 
permanent. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 
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