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AVIZ 
asupra 

Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.64 din Legea educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000 

    În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.64 din Legea 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/200,cu adresa nr. PLx 587, înregistrat cu nr. 4c-
13/1001 din data de 9 decembrie 2021. 

   Senatul,  în calitate  de primă  Cameră  sesizată, a adoptat iniţiativa 
legislativă în şedinţa din  22 noiembrie  2021. 

   Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 
   Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.69/2000, în sensul extinderii categoriilor de sportivi care beneficiază, la cerere, 
de stimulent financiar (renta viageră), acordat în funcţie de performanţa sportivă 
realizată, precum şi includerea unei noi categorii de participanţi la activitatea 
sportivă (antrenorii), în rândul celor care beneficiază în prezent de acest stimulent 
financiar.  
   Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut inițiativa legislativă în 
şedinţa din 1 martie 2022. 
   Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive,  avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al 
Consiliului Economic și Social  și  punctul de vedere al Guvernului, prin care 
acesta nu susține adoptarea inițiativei legislative. 
   În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege. 
   Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
                    PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
                Laura-Cătălina VICOL CIORBĂ                              Ladanyi Laszlo-Zsolt 
              
Consilier parlamentar, 
Andrada Armencea 
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