PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA PENTRU
TINERET ȘI SPORT

Nr. 4c-25/27/ 13 aprilie 2022

BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR,

Vă înaintăm raportul asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 PLx. 114/2022, trimis
Comisiei pentru tineret şi sport spre dezbatere, în fond, prin adresa Biroului
Permanent din 14 martie 2022.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte
din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Oana Silvia Țoiu

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU
TINERET ȘI SPORT

13 aprilie 2022
Nr. 4c-25/27

RAPORT
asupra 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, cu modificări și completări, Comisia pentru
tineret și sport a fost sesizată prin adresa Biroului Permanent din 14 martie 2022, în vederea examinării și întocmirii unui
raport cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 PLx. 114/2022.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 7 martie 2022. Potrivit
dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu
modificări și completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere :
- avizul favorabil cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ (nr.26 din 11 ianuarie 2022);
- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.72 din 04 ianuarie 2022);
- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale (nr. 4c-6/178 din 24
martie 2022);
- avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr. 4c-20/105 din 22 martie 2022);
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- avizul negativ al Comisie pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă (nr. 4c-12/68 din 04 aprilie 2022).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.69/2000, instituind în sarcina
Comitetului Olimpic şi Sportiv Român obligaţia de a publica pe site-ul propriu sursele de finanţare, bugetul şi bilanţul
contabil, nerespectarea acestei obligaţii constituind contravenţie sancţionată cu amendă.
În conformitate cu prevederile art. 62 cu modificări și completări, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii
Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 13 aprilie 2022, în format mixt, fizic și online. La dezbateri,
membrii Comisiei pentru tineret și sport au fost prezenți conform listei de prezență.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru tineret şi sport a hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaților adoptarea Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000
PLx. 114/2022, cu amendamente admise prezentate în anexă.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREȘEDINTE
Oana Silvia Țoiu

SECRETAR,
Ovidiu-Sergiu BÎLCEA

Referent
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ANEXA
Amendamente admise PLx. 114/2022
Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

1. Titlul legii:
2.

3.

LEGE pentru modificarea și completarea Legii
educației fizice și sportului nr. 69/2000
Articol unic. - 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, se modifică și se completează
după cum urmează:

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

Nemodificat
Art.I. - Legea educației fizice și sportului Ca urmare a introducerii art.II.
nr.69/2000, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.200 din 9 mai 2000, cu
modificările și completările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:

Autor: Deputat USR Brian Cristian
1. La articolul 202, după alineatul (7) se introduce un 1. La articolul 202, după alineatul (7) se Respectarea normelor de tehnică
nou alineat, alin.(8), cu următorul cuprins:
introduc două noi alineate, alin.(8) și (9), cu legislativă
următorul cuprins:

4. „(8) Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Comitetul
Paralimpic Român au obligația de a publica, pe site-ul
propriu, sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil,
în termen de 120 zile de la încheierea exercițiului
financiar.”

Autor: Deputat USR Brian Cristian
“(8) Comitetul Olimpic și Sportiv Român și
Comitetul Paralimpic Român au obligația de
a comunica anual, prin publicare în pagina de
internet proprie, sursele financiare, bugetul
și bilanțul contabil și execuția bugetară
anuală, în termen de cel mult 150 zile de la
încheierea exercițiului financiar anterior.
(9) În termenul prevăzut la alin.(8),
Comitetul Olimpic și Sportiv Român și
Comitetul Paralimpic Român au obligația de
a comunica anual, prin publicare în pagina de
internet proprie structura organizatorică,
numele și prenumele persoanelor din

Reformulat
ca
urmare
a
observațiilor din punctul de
vedere
al
Guvernului
nr.152/DPSG/21.01.2022.
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

conducerea Comitetului Olimpic și Sportiv
Român, respectiv a Comitetului Paralimpic
Român, grila de salarizare, Registrul
imobilizărilor, numărul persoanelor angajate
și organigrama instituției, deciziile și
hotărârile adoptate de către organele de
conducere ale Comitetului Olimpic și Sportiv
Român, respectiv ale Comitetului Paralimpic
Român, finanțările alocate fiecărei federații
sportive și criteriile după care au alocat
finanțările, programele și strategiile proprii,
precum și Regulamentul de Organizare și
Funcționare. În cazul în care după momentul
publicării intervin modificări, Comitetul
Olimpic și Sportiv Român și Comitetul
Paralimpic Român au obligația de a actualiza
informațiile pe pagina de internet proprie în
termen de 30 zile de la data apariției
modificării.”

5.

Autor: Deputat USR Brian Cristian
2. La articolul 88, după litera m) se introduce o nouă Nemodificat
literă, lit.n), cu următorul cuprins:

6. “n) nerespectarea prevederilor art. 202 alin. (8).”

„n) nepublicarea pe pagina de internet proprie a
informațiilor prevăzute la art.202 alin.(8) și (9).”
Autor: Deputat USR Brian Cristian

7. 3. La articolul 89 alineatul (1), litera b) se modifică și Nemodificat
va avea următorul cuprins:
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

8. „b) cu amendă de la 4.500 lei la 25.000 lei, pentru Nemodificat
persoane juridice, și cu amendă de la 900 lei la 4.000
lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art.88
lit.d)-f), i), j), l) și n);”

9.

ca
urmare
a
Art.II. - Prezenta lege intră în vigoare în Reformulat
termen de 30 zile de la data publicării în observațiilor din punctul de
vedere
al
Guvernului
Monitorul Oficial al României, Partea I.
nr.152/DPSG/21.01.2022.
Autor: Deputat USR Brian Cristian
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