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Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea 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 completarea art.36 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000, trimis cu adresa nr. PL-x 381 din 18 septembrie 2019, înregistrat cu nr.4c-13/716 
din 23 septembrie 2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua 
de 16 septembrie 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 completarea art.36 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou alineat, alin.(51), care să 
reglementeze interdicţia ca în statutele, actele constitutive, regulementele şi alte norme interne ale 
federaţiilor sportive naţionale să existe prevederi referitoare la obligaţia semnării de către sportivii de 
performanţă, indiferent de vârstă, a unor contracte individuale de muncă/contract de activitate sportivă, 
sub sancţiunea nulităţii de drept a dispoziţiilor care încalcă această prevedere. 

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 22 octombrie 2019. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, punctul de 
vedere al Guvernului României, transmis prin adresa cu nr.880/DPSG din 11 iunie 2019, conform 
căruia Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, avizul favorabil al Consiliului 
Economic şi Social, transmis prin adresa cu nr.1657 din 9 aprilie 2019 şi avizul favorabil cu observaţii 
şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.335 din 24 aprilie 2019. 

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

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare.  
 
                                     PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 
                                    Nicuşor HALICI                                          Alina-Elena TĂNĂSESCU 
 
 
 
Consilier parlamentar,       
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