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LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 69/2000 a educatiei
fizice §j sportului

ParlamentuI Romaniei adopta prezenta lege:

Articol unic - Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice §i sportului, publicata 

m Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu numarul 200 din data de 9 mai 
2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza 

dupa cum urmeaza:

1. La articolul 36, alineatui (4) se modifica cu urmatorul cuprins:

“(4) - Modificarea statutelor federatiilor sportive nationale este supusa 

procedurilor prevazute de lege, dupa ce s-a obtinut avizul expres al Ministerului 
Tineretului §i Sportului. Ministerul Tineretului si Sportului are obligatia de a emite 

avizul in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii de avizare. Pentru 

eliberarea avizului Ministerului Tineretului §i Sportului va verifica exclusiv



conformitatea modificarilor statutului federatiei sportive m cauza cu prevederile 

Legii nr. 69/2000 si ale statutelor federatiilor Internationale corespondente. 
Modificarile privind componenta organelor de conducere ale federatiilor sportive 

nationale sau membrilor acestor federatii nu necesita aviz din partea Ministerului 
Tineretului §i Sportului.”

2. La articolul 36, dupa alineatui (4) se introduce un nou alineat, alin. 
(4^), cu urmatorul cuprins:

“(4^) - Federatiile sportive vor informa Ministerul Tineretului si Sportului cu 

privire la orice modificare a componentei nominale a organelor de conducere.”

3. La articolul 37, alineatui (1) se modifica cu urmatorul cuprins:

“(1) - Federatiile sportive nationale au urmatoarele atributii principale:

a) elaboreaza strategia nationala de dezvoltare a ramurii de sport §i controleaza 

aplicarea acesteia de catre membrii afiliati;

b) organizeaza, conduc, controleaza §i supravegheaza activitatile §i competitiile 

sportive oficiale la nivel national, in baza statutelor §i regulamentelor adoptate;

c) organizeaza Tn mod exclusiv, conduc, controleaza si supravegheaza 

activitatile si competitiile sportive oficiale la nivel national, m baza statutelor si 
regulamentelor adoptate;

d) elaboreaza §i realizeaza planurile de pregatire §i de participare a sportivilor de 

performanta romani din cadrul reprezentativelor nationale la competitiile 

Internationale;

e) exercita supraveghera, controlul si autoritatea disciplinara m domeniul sau de 

activitate potrivit dispozitiilor legale, a statutelor si regulamentelor proprii;



f) organizeaza sau tuteleaza competitiile oficiale cu caracter international care au 

loc pe teritoriul Romaniei, cu autorizarea Ministerului Tineretului §i Sportului;

g) colaboreaza cu Ministerul Tineretului §i Sportului, cu Ministerul Educatiei si 
Cercetarii §i/sau cu institutiile din structurile acestora pentru formarea §i 
perfectionarea speciali§tilor din domeniul sportului;

h) promoveaza masurile de prevenire §i control al folosirii substantelor interzise 

§i al metodelor neregulamentare, destinate sa mareasca in mod artificial 
capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor organizate 

direct la nivel national, m concordanta cu reglementarile federatiilor 
Internationale, ale Comitetului International Olimpic §i ale Agentiei Mondiale 

Antidoping. Orice alte masuri ce contravin reglementarilor mai sus mentionate 

sunt nule de drept;

i) mtreprind masuri pentru prevenirea §i combaterea violentei, precum §i pentru 

promovarea spiritului de fair-play §i a tolerantei m activitatea sportive;

j) elaboreaza si adopta regulamentele si normele de organizare pentru activitatea 

proprie;

k) organizeaza si desfasoara activitati, colaborand, dupa caz cu Ministerul 
Tineretului §i Sportului, cu Ministerului Educatiei si Cercetarii, alte ministere de 

resort si/sau cu institutiile din structurile acestora, pentru formarea si 
perfectionarea specialistilor din domeniul sportului;

I) mfiinteaza, dupa caz, centre de dezvoltare, pentru disciplinele sau ramurile de 

sport, aflate in cadrul, scopul si obiectui de activitate al acestora;

m) mfiinteaza, reglementeaza si organizeaza, dupa caz, comisii jurisdictionale 

competente m solutionarea litigiilor din sau m legatura cu activitatea sportive, in 

conformitate cu dispozitiile legale, statutele si regulamentele federatiilor nationale 

si Internationale aferente;



n) detin exclusivitatea tuturor drepturilor de natura comerciala, precum, dar nu 

limitat la, drepturile de imagine, drepturile de televiziune si radiodifuziune, 
drepturile de utilizare a rezultatelor din competitiile care se organizeaza m 

ramura sportiva pe care o guverneaza.”

4. La articolul 49, alineatui (1) se modifica cu urmatorul cuprins:

“(1) - Ministerul Tineretului §i Sportului exercita supravegherea §i controlul 
tuturor structurilor sportive, potrivit prevederilor prezentei legi §i regulamentului 
de aplicare a acesteia. Ministerul Tineretului §i Sportului exercita actiunea de 

control asupra structurilor sportive cu privire la sumele acordate respectivelor 
structuri cu titlu de finantare publica.”

5. La articolul 49, dupa alineatui (2) se introduc doua noi alineate, 
alin. (3) si (4) cu urmatorul cuprins:

“(3) - Pentru exercitarea controlului cu privire la sumele acordate 

structurilor sportive cu titlu de finantare publica, Ministerul Tineretului §i Sportului 
numeste delegati m cadrul structurilor sportive persoane juridice de drept privat 
de utilitate publica cu care a Tncheiat contracte de finantare pe baza de 

programe, daca valoarea finantarii depaseste 20% din bugetui anual al persoanei 
juridice respective. In situatia finantarilor care nu depasesc 20% din bugetui 
anual al structurilor sportive persoane juridice de drept privat de utilitate publica, 
structurile respective au obligatia de a prezenta rapoarte justificative cu privire la 

utilizarea respectivelor fonduri, iar Ministerul Tineretului §i Sportului are dreptui 
de a verifica modalitatea de utilizare a sumelor provenite din finantarea acordata.

(4) - DelegatuI Ministerului Tineretului §i Sportului are competente de 

control exclusiv asupra modului de mdeplinire a obligatiilor asumate prin 

contractual de finantare a structurii sportive. DelegatuI Ministerului Tineretului §i 
Sportului va exercita orice atributii Tn baza mandatului stabilit prin ordin al 
ministrului tineretului si sportului doar cu privire la deciziile persoanei juridice de 

drept public sau privat care vizeaza executarea contractului de finantare. Cu



exceptia deciziilor care vizeaza utilizarea sumelor provenite din contractui de 

finantare mcheiat Tntre structura sportiva si Ministerul Tineretului §i Sportului, 
delegatui Ministerului Tineretului §i Sportului nu va avea dreptui de a interveni m 

niciun fel Tn activitatea structurii sportive sau m executarea deciziilor organelor de 

conducere ale respective! structuri sportive.”

6. La articolul 59, alineatele (2), (3), (4) se modifica cu urmatorul
cuprins:

“(2) - Formarea antrenorilor se realizeaza m cadrul:

a) institutiilor de invatamant superior, cu specializare/aprofundare mtr-o ramura 

de sport, acreditate sau autorizate Tn conditiile legii, prin studiile de licenta cu 

specializare/aprofundare Tntr-o ramura de sport;

b) institutiilor de Tnvatamant superior, acreditate sau autorizate Tn conditiile legii, 
prin studiile de masterat cu specializare/aprofundare Tntr-o ramura de sport;

c) Ministerului Tineretului §i Sportului de catre Centrul National de Formare si 
Perfectionare a Antrenorilor, Tn colaborare cu federatiile sportive nationale, prin 

cursuri de formare a antrenorilor cu durata de 2 ani;

d) altor institute de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate ca furnizori de 

formare profesionale Tn conditiile legii, a scolilor postliceale de antrenori prin 

cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani.

(3) - Instructor!! sportivi se formeaza Tn cadrul liceelor cu programul 
sportiv, Tn conditii legale. Instructor^ sportivi se pot forma si prin cursuri 
organizate de furnizori de formare profesionala a adultilor.

(4) - Standardele de evaluare si pregatire Tn domeniul educatiei fizice, Tn 

vederea acreditarii sau autorizatiei unitatilor, institutiilor de Tnvatamant, a 

cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala a adultilor, se



stabilesc de organismele abilitate prin lege, in colaborare cu Ministerul Educatiei 
si Cercetarii si, dupa caz, cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.”

7. La articolul 59, dupa alineatui (4) se introduce un nou alineat, alin. 
(5) cu urmatorul cuprins:

“(5) - Acreditarea si autorizarea institutiilor prevazute de articolul 59 vor fi 
. realizate m conditiile legislatiei m materie de catre Ministerul Educatiei si - 

Cercetarii si de Ministerul Tineretului si Sportului, dupa caz.”

8. La articolul 60, alineatui (1) se modifica cu urmatorul cuprins:

“(1) - Formarea continua a speciali§tilor cu studii superioare m educatie 

fizica si sport se realizeaza in conditiile legii. Formarea continua a antrenorilor se 

realizeaza prin cursuri de perfectionare §i stagii de pregatire, organizate de 

federatiile sportive nationale. Dupa caz, se poate realiza si m colaborare cu 

institutiile de mvatamant superior acreditate sau autorizate Tn conditiile legii.”

9. La articolul 60, alineatui (2) se modifica cu urmatorul cuprins:

“(2) - Sistemul de clasificare si promovare a antrenorilor se elaboreaza pe 

ramuri sportive de catre federatia sportiva nationala m conformitate cu 

prevederile forurilor sportive internationale si cu aprobarea Ministerului 
Tineretului si Sportului.”

10. La articolul 61, alineatui (1) se modifica cu urmatorul cuprins:

“(1) - Absolventii institutiilor de mvatamant superior, ai scolilor postliceale 

de antrenori, precum si absolventii furnizorilor de formare profesionala a adultilor 
obtin carnetui de antrenor pe baza diplomei de licenta, diplomei sau a 

certificatului de absolvire sau a certificatului de calificare profesionala dupa caz, 
care atesta specializarea si/sau calificare Tn ramura de sport respectiva.”



11. Dupa alineatui (1) al art. 61, se introduc doua noi alineate, alin. 
(1^) si (1^) cu urmatorul cuprins:

“(1^) - Absolventii Centrului National de Formare si Perfectionare a 

Antrenorilor pot obtine carnetui de antrenor pe baza diplomei de absolvire, a 

certificatului de absolvire sau a certificatului de calificare profesionala dupa caz, 
care atesta specializarea si/sau calificarea in ramura de sport respectiva.

(12) - Absolventii unor cursuri de formare a antrenorilor, cetateni ai unui 
stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, pot obtine 

carnetui de antrenor Tn conditii legii, privind recunoasterea diplomelor si 
calificarilor profesionale pentru profesii reglementate din Romania, cu 

modificarile si completarile ulterioare.”

12. La articolul 61, alineatui (2) se modifica cu urmatorul cuprins:

“(2) - Carnetui de antrenor se elibereaza de catre Ministerul Tineretului si 
Sportului, prin Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor tuturor 
institutiilor acreditate conform art. 59 din prezenta lege, si confera titularului 
drepturilor si obligatiilor prevazute m statutui si m regulamentele federatiei.”

13. La articolul 61, alineatui (3) se modifica cu urmatorul cuprins:

“(3) - Carnetui de antrenor cu viza anuala la zi a federatiei sportive 

nationale atesta ocupatia de antrenor, care se va exercita m conditiile legii.”

14. Dupa alineatui (3) al art. 61, se introduc doua noi alineate, alin. (4) 
si (5) cu urmatorul cuprins:

“(4) - Carnetui de instructor sportiv se elibereaza de catre Ministerul 
Tineretului si Sportului prin Centrul National de Formare si Perfectionare a 

Antrenorilor si confera titularului drepturile si obligatiilor prevazute m statutui si m 

regulamentele federatiei.



(5) - CarnetuI de instructor sportiv cu viza anuala la zi a federatiei sportive 

nationale atesta ocupatia de instructor sportiv, care se va exercita Tn conditiile 

legii.”

15. Dupa articolul 61 se introduce un nou articol, art. 61^ cu un 

alineat, alin. (1) cu urmatorul cuprins:

“(1) - Licenta de antrenor se acorda de catre Federatiile sportive nationale 

si confers titularului drepturile si obligatiile prevazute Tn statutui si Tn 

regulamentele federatiei.”

16. La articolul 67^ alineatui (r) se modifica cu urmatorul cuprins:

“(1^) - Participantii la activitatea sportiva enumerati la alin. (1) pot Tncheia 

cu structurile sportive, dupa caz, un contract individual de munca sau un contract 
de activitate sportiva, Tn conditii legii.”



Aceasta lege a fast adoptata de Camera Deputatilor in sedinta

din...... , cu respectarea prevederilor art. 75, si ale art. 76 alin. (1) din

Constitutia Romaniei, republicata.

Presedintele Camerei Deputatilor, 
Ludovic Orban

Aceasta lege a fast adoptata de Senat in sedinta din...... , cu

respectarea prevederilor art. 75, si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia

Romaniei, republicata.

Presedintele Senatuiui, 
Anca Dana Dragu


