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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 21 februarie 2018 
Nr.4c-9/305 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 

 (PLx. 409/2017) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx.409 din 30 octombrie 2017, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, proiectul de Lege pentru completarea art.6 din Legea 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, avizul 
favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, avizul favorabil al Consiliului Legislativ cu nr.591/25.07.2017, Punctul de vedere 
negativ al Guvernului nr. 10330/30.10.2017.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările 
și completările ulterioare, cu un nou alineat. Astfel, se propune ca, pe perioada organizării şi desfăşurării fazelor zonale/regionale ale 
competiţiilor sportive şcolare, organizate în cadrul Olimpiadelor Naţionale ale Sportului Şcolar sau în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor, 
Ministerul Tineretului şi Sportului să pună la dispoziţia organizatorilor, gratuit, bazele şi instalaţiile sportive aflate în subordinea sa, cu 
obligativitatea respectării desfăşurării normale a programelor şi activităţilor acestora.          
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  2.  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituţia României, republicată. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 20 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
  

În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege au participat 
ca invitați: domnul Cosmin Butuza - secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului; domnul Petru Andea - secretar de stat în 
cadrul Ministerului Educației Naționale; domnul senator Constantin Bogdan Matei - inițiator. 
   

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din data de 24 octombrie 2017. 
 

4.  În urma dezbaterii, în şedinţele din 13 și 20 februarie 2018, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea proiectului de lege cu amendamentul admis din Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  

 
 

   
            PREŞEDINTE                                               SECRETAR 
                              Prof. dr. Camelia GAVRILĂ               Robert Nicolae TURCESCU               
 
 
   

Consilier parlamentar 
 Ioana Florina Mînzu 
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                      ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1. Titlul Legii: Lege pentru completarea art. 6 din Legea 
educației fizice și sportului nr. 69/2000 

Text nemodificat   

2. Articol unic. – 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, după alineatul (9) se introduce un 
nou alineat, alin.(91), cu următorul cuprins: 

Articol unic. - După alineatul (9) al articolului 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, se 
introduce un nou alineat, alin.(91), cu următorul cuprins: 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă  

3. “(91) Pentru organizarea și desfășurarea fazelor 
zonale/regionale și naționale ale competițiilor sportive 
școlare organizate în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului 
Școlar sau în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor, Ministerul 
Tineretului și Sportului pune la dispoziție organizatorilor, 
gratuit, bazele și instalațiile sportive aflate în subordinea sa, 
cu obligativitatea respectării desfășurării normale a 
programelor și activităților acestora.” 

 

“(91) Pentru organizarea și desfășurarea fazelor 
zonale/regionale și naționale ale competițiilor sportive 
școlare, Ministerul Tineretului și Sportului pune la 
dispoziție organizatorilor, gratuit, bazele și instalațiile 
sportive din domeniul public și privat al statului aflate 
în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, 
prin direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv 
a municipiului Bucureşti și al cluburilor sportive, cu 
obligativitatea respectării desfășurării normale a 
programelor și activităților acestora.” 

Autor: Comisia 

 
Pentru rigoare 
normativă. 
Pentru a fi 
incluse toate 
competițiile 
sportive școlare. 
   

 


