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In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ^i completarile ulterioare, Comisia pentru mval;amant, tineret §i sport, prin 
adresa nr. L239/2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului in vederea 
dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea si 
completarea Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, initiatori: Avramescu 
Gabriel-Ioan - deputat PNL; Barcari Rodica-Luminl^a - deputat PNL; Bilcea Ovidiu-Sergiu - 
deputat PNL; Burduja Sebastian-Ioan - deputat PNL; Chira Claudiu-Martin - deputat PNL; 
Mar^alic Jaro Norbert - deputat PNL; Miu^escu Gheorghe-Adrian - deputat PNL; Moisin Radu- 
Marin - deputat PNL; Moldovan Sorin-Dan - deputat PNL; Nacu^a Sorin - deputat PNL; Rujan 
Dumitru - deputat PNL; Stoian Maria - deputat PNL.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare clarificarea si completarea 
atribu^iilor federatiilor sportive, precum §i ale Ministerului Tineretului si Sportului, pentru 
evitarea blocajelor administrative cu privire la procedurile necesare a fi urmate de catre 
federatiile sportive na^ionale pentru indeplinirea obligatiilor legale ale acestora.

Consiliul Legislativ §i Consiliul Economic si Social au analizat propunerea legislativa §i 
au avizat favorabil cu observa^ii ^i propuneri.

Comisia pentru munca, familie §i protec^ie sociala §i Comisia pentru drepturile omului, 
egalitate de §anse, culte §i minoritaJ;i au transmis avize negative.

Comisia juridica, de numiri, discipline, imunita^i §i validari a transmis aviz favorabil, 
fara amendamente, cu recomandarea ca la dezbaterea 5! intocmirea raportului sa fie avute m 
vedere observa^iile si propunerile cuprinse in avizul Consiliului Legislativ.

In §edin^a din 28 septembrie 2021, membrii Comisiei au luat in dezbatere propunerea 
legislativa §i au hotarat, cu majoritate de voturi, intocmirea unui raport de respingere, 
avand in vedere ca aceasta poate fi imbunatatita prin integrarea observatiile si propunerile 
cuprinse m avizele primite.
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In consecin^a, Comisia pentru inva^:amant, tineret §i sport supune spre dezbatere §i 
adoptare, de catre plenul Senatului Romaniei, raportul de respingere a propunerii
legislative.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din categoria 
legilor ordinare urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art.76 alin.(23 din 
Constitu^ie.

Potrivit art.75 din Constitu^ia Romaniei, republicata, ?! art. 92 alin. (7) pct.l din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.

Secretar,Pre^edinta,

Senator Darau Ambrozie-IrineuSenator Monica Cristina Anisie
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