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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru completarea 

Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

Analizând propunerea legislativă pentru completarea Legii 

educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 (b271/18.06.2021), transmisă 

de Secretarul General al Senatului cu adresa nr,XXXV/3342 din 

şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu22.06.2021 

nr.D539/23.06.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art2 alin.(l) lita) din Legea nr,73/1993, republicată şi al art.46(2) 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri;
1. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii „tichetelor 

de sportiv”, reprezentând bonuri de valoare pe suport de hârtie destinate 

exclusiv pentru acoperirea unor cheltuieli privind practicarea sportului 

de performanţă la nivel de copii şi juniori, ce pot fi utilizate pe teritoriul 

României pentru servicii sau bunuri furnizate de persoane juridice cu 

care Ministerul Tineretului şi Sportului încheie un acord în acest sens.
Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(l) din 

Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.
Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative 

preconizate.
2. Semnalăm că alte propuneri legislative, înregistrate la Senat cu 

nr.b272/18.06.2021,b275/23.06.2021 si b298/28.06.2021 si care au ca
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obiect intervenţii legislative asupra aceluiaşi act normativ, sunt în curs 

de avizare la Consiliul Legislativ. Pentru sistematizarea legislaţiei şi 
promovarea unor soluţii unitare, recomandăm dezbaterea concomitentă 

a acestor propuneri legislative, în vederea adoptării unui singur act 

normativ.
Amintim, totodată, un act normativ cu obiect de reglementare 

asemănător şi aplicabilitate temporară, şi anume Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr, 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub 

formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în 

practicarea sportului de performanţă, aprobată prin Legea nr. 161 /2021, 
care prevedea la art.3 alin.(2) că ^^voucherul se acordă persoanelor 

prevăzute la art.l care se legitimează în cadrul unui club sportiv 

începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă 

până la data de 30 noiembrie 2020^
3. Semnalăm că, potrivit informaţiilor disponibile pe paginile 

oficiale de internet ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, o propunere 

legislativă cu conţinut similar (L373/2020, respectiv PL-x 

nr.432/2020) a fost transmisă Parlamentului spre reexaminare ca 

urmare a declarării neconstituţionalităţii acesteia prin Decizia Curţii 

Constituţionale nr.903/2020; propunerea respectivă a fost respinsă de 

Senat şi se află în prezent în procedură legislativă la Camera 

Deputaţilor, unde a fost trimisă pentru raport la Comisia pentru 

constituţionalitate şi Comisia pentru tineret şi sport.
Una dintre criticile de neconstituţionalitate a vizat neîndeplinirea 

de către iniţiatori a solicitării fisei financiare. Curtea Constituţională 

constatând astfel încălcarea dispoziţiilor art.l38 alin.(5) din Constituţie 

referitoare la stabilirea sursei de finanţare.
Totodată, instanţa constituţională a observat, prin decizia sus 

menţionată, că expunerea de motive, iniţiatorii propunerii 

legislative au menţionat că „sursa de finanţare este asigurată din 

valoarea accizei pentru alcool şi băuturi alcoolice, ţigarete, ţigări şi 

ţigări de foi în procent de 0,5% de la bugetul de stat către (bugetul) 

Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru susţinerea activităţii 

sportive în baza OUG 114/2019 (în realitate. Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 114/2018) cu modificările şi completările ulterioare 

şi/sau alte surse identificate conform legislaţiei în vigoare”. Or, la 

momentul înregistrării iniţiativei legislative la Senat, în vederea 

dezbaterii (5 mai 2020), această sursă de finanţare nu mai exista, 
deoarece prevederile art. 70 alin.(l) lit.c) din Legea educaţiei fizice şi
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sportului nr.69/2000, potrivit cărora „Ministerul Tineretului şi 

Sportului îşi asigură sursele pentru finanţarea activităţilor sportive 

din: (...); c) 1% din taxele şi accizele aplicate la nivel naţional pentru 

ţigarete, ţigări şi băuturi alcoolice; ”, au fost abrogate prin art.96 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.l 14/2018 privind instituirea 

unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal- 

bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.l 116 din 29 decembrie 2018'\

Curtea a constat că, fin aceste condiţii, neîndeplinirea obligaţiei 

solicitării fişei financiare conduce la concluzia că la adoptarea legii s- 

a avut în vedere o sursă de finanţare lipsită de un caracter obiectiv şi 

real, astfel încât au fost încălcate prevederile constituţionale cuprinse 

în art.138 alin.(5) referitoare la stabilirea sursei de finanţare. 
Cheltuielile preconizate prin textele de lege criticate grevează asupra 

bugetului de stat, iar adoptarea lor ar fi fost posibilă doar după 

stabilirea sursei de finanţare în condiţiile Legii fundamentale şi după 

solicitarea fişei financiare de la Guvern'”,
4. în ceea ce priveşte prezenta propunere legislativă, conform 

informaţiilor disponibile pe pagina oficială de internet a Senatului, 
preşedintele acestei Camere a solicitat Guvernului comunicarea 

punctului de vedere al acestuia asupra implicaţiilor bugetare generate 

de respectiva propunere legislativă, precum şi a fişei financiare 

prevăzută la art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare.
Totuşi, raportat la pct.8 din Expunerea de motive, care face 

referire la sursa de finanţare, este necesar a fi avută în vedere observaţia 

reţinută prin Decizia Curţii Constituţionale nr,903/2020 potrivit căreia 

sursa de finanţare a „tichetelor de sportiv”, indicată de iniţiatori, nu mai 

există, deoarece prevederile art.70 alin.(l) lit.c) din Legea educaţiei 

fizice şi sportului nr.69/2000 au fost abrogate prin art.96 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018.
Prin urmare, pentru evitarea existenţei unui viciu de 

neconstituţionalitate extrinsecă, se impune identificarea unei surse 

de finanţare cu caracter real, obiectiv şi efectiv.
5. Sub rezerva celor semnalate anterior, formulăm următoarele 

observaţii şi propuneri:
5.1. Pentru respectarea regulilor de tehnică legislativă, propunerea 

legislativă urmează a fi restructurată, astfel încât articolul unic să fie
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marcat ca „Art.I”, iar dispoziţia referitoare la elaborarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la emiterea şi 
acordarea tichetelor pentru sportivi, prevăzută la actualul alin.(8) al 

articolului unic, să fie redată sub forma unui articol distinct, respectiv 

„Art.II”. De asemenea, având în vedere intervenţiile legislative 

preconizate prin prezenta propunere, dar şi cele deja suferite până în 

prezent de Legea nr.69/2000, este necesară inserarea unui nou articol, 
„ArtlII”, care să dispună republicarea.

Totodată, pentru corectitudine gramaticală, atât Expunerea de 

motive, cât şi propunerea legislativă vor fi redactate cu diacritice.
5.2.. La actualul articolul unic, recomandat a fî art.I, pentru 

respectarea uzanţelor normative, partea dispozitivă urmează a fi 
reformulată astfel:

„Art. I - După articolul 66 din Legea educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.200 

din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce 

un nou articol, art. 66\ cu următorul cuprins:
Art. 66^ - ...” (se vor reda între ghilimele textele propuse).
5.3, Ca observaţie generală, este necesar ca la începutul fiecărui 

alineat cuvintele să fie scrise cu majusculă, iar la sfârşitul alineatului 

semnul grafic punct şi virgulă să fie înlocuit cu semnul grafic punct
î)» •

Totodată, semnalăm că în cuprinsul propunerii legislative 

bonurile de valoare acordate copiilor şi tinerilor pentru stimularea 

financiară a practicării sportului de performanţă sunt denumite fie 

tichete de sportiv, fie tichete pentru sportivi', pentru unitate 

terminologică, iniţiatorii vor folosi o denumire unitară în întreg 

cuprinsul propunerii legislative.
5.4. Referitor la elementele structurale ale articolului 66\

formulăm următoarele observaţii şi propuneri:
La alin.(l), având în vedere prevederile art.6 alin.(lO) şi ale art.13 

alin.(3) din Legea nr.69/2000, potrivit cărora „sportul de performanţă 

pentru elevi şi studenţi se organizează, de regulă, în cadrul cluburilor 

sportive şcolare şi universitare. Elevii şi studenţii pot practica sportul 

de performanţă şi în alte cluburi sportive’’" şi, respectiv, „pentru a 

participa la competiţiile sportive oficiale locale sau naţionale un 

sportiv de performanţă trebuie să fie legitimat la un club sportiv"", 
sugerăm reanalizarea ipotezei juridice potrivit căreia beneficiari ai 
„tichetelor de sportiv” sunt copiii şi juniorii legitimaţi la structurile
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sportive, în vederea corelării soluţiei legislative propuse cu normele 

juridice în vigoare. Observaţia este valabilă şi pentru celelalte situaţii 
similare din cuprinsul proiectului. Precizăm că soluţia acordării unui 

stimulent financiar, în vederea practicării sportului de performanţă, 
copiilor care se legitimează în cadrul unui club sportiv a fost folosită 

şi în cazul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2020, 
menţionată la pct.2 al prezentului aviz.

Totodată, pentru corectitudinea exprimării şi unitate 

terminologică cu actul normativ de bază, se impune înlocuirea 

sintagmei „cu scop in participarea la pregătire, competiţii sportive 

naţionale şi internaţionale oficiale” cu sintagma „în scopul pregătirii 

şi participării la competiţii sportive oficiale naţionale şi 

internaţionale”.
în vederea asigurării unei succesiuni logice a ideilor, propunem ca 

sintagma „sub forma tichetelor valorice”, folosită la alin.(l), să fie 

înlocuită cu expresia „sub forma unor bonuri de valoare pe suport 

de hârtie”. Ca o consecinţă a respectivei înlocuiri, va fi eliminată 

sintagma „bonuri de valoare pe suport de hârtie”, folosită la alin.(2), ca 

fiind redundantă.
Având în vedere că ultimele două teze ale alin.(2) cuprind o 

ipoteză juridică distinctă, în considerarea prevederilor art.48 alin.(l) şi 
(2) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, recomandăm ca acestea să fie comasate şi 
redate ca alineat distinct, respectiv alin.(3), sub forma:

„(3) Fiecare beneficiar are dreptul la un singur tichet de 

sportiv pe lună, valoarea nominală a acestuia fiind de 150 lei.”
în măsura în care se va ţine cont de recomandarea supra, 

următoarele alineate urmează a fi renumerotate în mod 

corespunzător.
La actualul alin.(3), devenit după renumerotare alin,(4), pentru 

evitarea repetiţiei, recomandăm eliminarea sintagmei „pe suport de 

hârtie”. Totodată, propunem eliminarea noţiunii „menţiuni” din partea 

dispozitivă a acestuia, cu atât mai mult cu cât la lit.c) se face referire la 

„spaţiu pentru înscrierea numelui...”, această exprimare 

nereprezentând, de fapt, o menţiune în sensul avut în vedere de 

iniţiatorii propunerii legislative.
La lit. c), pentru corectitudine gramaticală şi unitate 

terminologică, norma propusă se va reda sub forma:
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„c) spaţiu pentru înscrierea numelui, a prenumelui şi a codului 

numeric personal ale sportivului care este în drept să utilizeze tichetul 

de sportiv”.
La actualul alin.(5), recomandăm revizuirea normei propuse şi, 

eventual, eliminarea acesteia, având în vedere că, în cazul expirării 

termenului de valabilitate a „tichetului de sportiv”, acesta nu mai 

produce efecte juridice.
Pentru evitarea unui paralelism legislativ, este necesar ca norma 

propusă pentru actualul alin.(6) să fie eliminată, deoarece aceleaşi 

aspecte sunt reglementate la actualul alin.(2).
La actualul alin.(7) cuvântul „venite” din cadrul sintagmei „alte 

forme de venite” se va reda corect sub forma „venit,”
6. Norma propusă pentru actualul alin.(8) referitoare la elaborarea 

normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

emiterea şi acordarea tichetelor pentru sportivi se va reda sub forma 

unui articol distinct, respectiv „Art, II”. Pentru un spor de rigoare în 

redactare, se impune eliminarea sintagmei 

reglementate prin Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare”, întrucât legea respectivă nu 

face vreo referire la noţiunea de „tichet de sportiv”.
7. Având în vedere intervenţiile legislative preconizate prin 

prezentul proiect, dar şi intervenţiile legislative suferite până în prezent 

de Legea nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în 

conformitate cu art.70 alin.(l) din Legea nr.24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, propunem introducerea în 

finalul actului supus avizării a unui articol distinct, art.III, al cărui 

conţinut să prevadă republicarea, având următoarea formulare:
„Art. III. - Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.200 din 9 mai 

2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 

completarea adusă prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se 

textelor o nouă numerotare.”

astfel cum acestea suntîî 9

Bucureşti
Nr.572/19.07.2021
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 200/9 mai 2000L. nr. 69/2000

Legea educaţiei fizice şi sportului

modificări prin O.U.G. nr. 240/20001 M. Of. nr. 620/30 nov. 2000
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului prevăzut 
la art. 94 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

aprobată prin L. nr. 434/2001

prorogă termenul prevăzut de art. 94 la 
dala de 31 dec.2001

M. Of. nr. 403/20 iul. 2001

2 modificări prin O.U.G. nr. 56/2001 iM. Of. nr. 208/24 apr. 2001 modifică art. 43 alin. (9); introduce 
Modificarea şi completarea art. 43 din Legea educaţiei fizice şi alin.(ÎO_l) la art.43 
sportului nr. 69/2000 .......... -■ - ............... ..............— ■ ........................

respinsă prin L. nr. 610/2001 M. Of. nr. 716/9 nov. 2001

3 modificări prin O.G. nr. 7/2001 M. Of. nr. 435/3 aug. 2001 abrogă la 1 ian.2002 prevederile art. 77
Ordonanţă privind impozitul pe venit

aprobată cu modificări şi L. nr. 493/2002 
completări prin

M. Of. nr. 543/25 iul. 2002

«modificări prin L. nr. 610/2001 IM. Of. nr. 716/9 nov. 2001
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 56/2001 privind modificarea şi completarea art. 43 din 
Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

respinge O.U.G. nr. 56/2001

5 modificări prin L. nr. 345/2002 M. Of. nr. 371/1 iun. 2002 abrogă prevederile art. 76 referitoare la 
scutirea de TVALege privind taxa pe valoarea adăugată

6 modificări prin L. nr. 414/2002 IM. Of. nr. 456/27 iun. 2002 abrogă prevederile art. 68
Lege privind impozitul pe profit

fM. Of.'nr. 543/25 iul.“2002
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 
privind impozitul pe venit

7 modificări prin L. nr. 493/2002 abrogă prevederile art. 77

6 modificări prin L. nr. 221/2003 IM. Of. nr. 367/29 mai 2003
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr. 69/2000

modifică art. 80 alin.(9), (II) şi (12): 
introduce Ut. c_l la art. 70 alin. (2).

9 rnodificări prin O.U.G. nr. 64/2003 M. Of. nr. 464/29 iun. 2003
Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind 
înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor 
structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a 
ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale şi a unor instituţii publice

aprobată cu modificări prin L. nr. 194/2004

modifică art. 10 alin. (3)

M. Of. nr. 486/31 mai 2004

' ÎM. Of. nr. 48‘67’31 rnai'2004’

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, 
organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din 
cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a 
unor instituţii publice

10 modificări prin L. nr. 194/2004 aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
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11 modificări prin L. nr. 472/2004 M. Of. nr. 1062/16 nov. 2004
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr. 69/2000

modifica ari.2 alin. (3). ari. 6 alin. (2). (3).
(^) şi ari.}}, ari. 14. iiilul Tiilului HI, 
ari.J8 alin.(]) lii.f), i)şij). art.20 alin.(I). 
art.2J alin.O) lit.b) şij), ari.22 alin.(J), 
aii.28 alin.O) şi (5). an.29 alin.(2). an.31 
alin.(l) şi (3). an.32 alin.O) şi (^)- ari.34 
alin.(J). ari.37 alin(l) Ut. b) şi h). art.42 
alin.(5). an.45 alin.(])partea introductivă 
şi lit.b) şi c). an.48 alin.O) portea 
introductivă, art.âJ a lin. (2), ari.65, ari. 67 
alin.(3) şi (4). an.69 alin.O). ort. 70 alin.(}) 
lit.c), an.71 alin.O) Ui./), an.71 alin.(2) 
lit.a). an. 75 Ut.a) şi f, art. 76, an. 78 
aUn.(3). an.79, art.80 alin.(5). (6), (14) şi 
(15). art.86 alin. (2) şi (3). arl.S9 aUn.(l). 
an.91 aUn.(î) Ut.a), an.91 alin.(2). an.92. 
an.95 : introduce Ul.g_l) la an. 18 
aUn.(l): capitolulIJJ după art.20cu art. 
20_!„ lit.g) la art.21. art.45_l. aUn.(l_l) 
la art.64. lit.g) la art. 70 alin.(1). lit.g) la 
art.70 aUn.{2). Ui.i) la an.71 alin.fl). lit.i) 
şi j) la art. 71 alin.(2). art. 78_î, Ut./) la 
art.80 aUn.(l2), an.83_l, an.S3_2. aUn.(4) 
şi (5) la art.86. Ui.i).j) şi k) la an.88, 
an.88_}; abrogă art.28 aUn.(4). an.31 
alin.(4), ari.32 alin.(2) şi (3), capitolul VII 
al titlului IV, art.44, art.45 alin. (2)

12 modificări prin O.U.G. nr. 119/2005 M. Of. nr. 680/28 iul. 2005
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr. 69/2000

aprobată cu modificări prin L. nr. 293/2005

modifică art. 86 alin. (2)

M. Of. nr. 953/27 oct. 2005

13 imodificări prin L. nr. 293/2005 ;M. Of. nr. 953/27 oct. 2005
Lege pentnj aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 119/2005 privind modificarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000

aprobă cu modificări O.U.G. nr. 119/2005 
şi modifică art.86 al in. (2)

1* imodificări prin O.U.G. nr. 205/2005
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr. 69/2000

aprobată cu modificări prin L. nr. 124/2006

IM. Of. nr. 1191/29 dec. 2005 modifică art.l4

M. Of. nr. 403/10 mai 2006

15 modificări prin L. nr. 124/2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 205/2005 pentm modificarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000

IM. Of. nr. 403/10 mai 2006 aprobă cu modificări O.U.G. nr. 205/2005 
şi modifică art. 14 alin. (2) şi (3)

16 modificări prin L nr. 241/2007
Lege pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt 
acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale 
unor bunuri

M. Of. nr. 496/24 iul. 2007 abrogă art. 76

17 modificări prin M. Of. nr. 163/17 mar. 2009
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fiace 
şi sportului nr. 69/2000

L. nr. 34/2009 modifică art. 36 alin. (3), art. 41, art. 89 
alin. (I) Ut. h):
introduce alin. (4) la art. 55, Ut. l) la art. 88

Pag. 2 din 5Consiliul Legislativ - 14 iulie 2021



[m. bf. nr. 439/26 iun. 200^ abrogă art. 70 alin. ■(}) Ut. g). art. 71 alin.
' " (J) Ut. e) şi art. 74 Ut. d) •

i8irnodificări prin OU;G-. 0I-.77/2PJD9
Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi exploatarea 
jocurilor de noroc

aprobată cu modificări şi L. nr. 246/2010 
completări prin

M. Of. nr; 854/21 dec. 2010

, (m. Of" nr. 446/1 iul. 2010
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul 
tineretului şi sportului 

respinsă prin L. nr. 145/2013

19 imodificări prin O.U.G. nr. 77/2010 abrogă art. 80 alin. (3) şi (4) ■

M. Of. nr. 254/8 mai 2013

r
20 :modific^:pr]n ■__O.G. nr. 15/2010 !MiPInLl12/22Jul, 20Jp 

Ordonanţă privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor 
de tineret şi sport

abrogă art. 19

aprobată cu modificări şi L. nr. 268/2011 
completări prin .

M. Of. nr. 870/9 dec. 2011

21 [modificări ;piTn__ L. nr. 225/201^1 M. Of. nr. .852/2 dec. 2011 modifică art. 64 alin. (5) Ut. b) şi alin. (6) 
Lege pentru modificarea art. 64 din Legea educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000 ’ •

[m. Of. nr. 870/9 dec. 2011____
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2010 
privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi 
sport

22 Imodificări prin ^L. nr. 268/^11 aprobă O.G. nr. 15/20J0

23 modificări prin L. nr. 50/2012 iM. Of. nr. 185/22 mar. 2012 •___, modifică art. 31 alin. (2)
Lege pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educaţiei 
fizice şi sportului nr. 69/2000

Wdificări^fin  L.;nr.J45/2013 jM. Of. nr. 254/8 mai 2013 - .
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 77/2010 privind unele măsuri în domeniul tineretului şi 
sportului

respinge O.U.G. nr. 77/2010şi repune in 
vigoare art. 80 alin. (3) şi (4)

A |m. Of. nr. 496/3 iul.-2014 ■
Lege pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000

25Impietat prin L.;nr. 96/2014 introduce capitolul 111 _1 cu art. 11 _1 şi 
11 2

go modificărijprin O.U.G. nr. 58/2014 , IM. Of. nr. 711/29 sep. 2014 ; modifică art. 22 alin. (2), art. 29 alin. (1);
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri financiare introduce art. alin. (3) la art. 29

' şi pentru rnodificarea unor acte normative
aprobată cu modificări şi L. nr. 64/2015 

' completări prin
M. Of. nr. 222/1 apr. 2015

IM. Of. nr. 925/16 dec. 2014 introduce alin. (I_}) io art. 79 
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice

aprobată cu modificări şi L.nr. 71/2015 
• completări prin

27 completat prin 0;U.G. nr. 83/2014

M. Of. nr. 233/6 apr. 2015

1 şr^brnn r7^3 maf72015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi alte măsuri 

aprobată cu modificări prin L. nr. 171/2015

28 ;nriodificări prin OJJ.G. nr. 2/2015 . modifică ail. 18_1 Ut. b):

introduce alin. (2_1) la art. 14
M. Of. nr. 480/1 iul. 2015
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' iM.'Of. nr. 222/1 apr. 2015
Lege pentm aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru 
modificarea unor acte normative

aprobă O.U.G. nr. 58/2014 şi introduce V 'i- 
alin. (2) ia art. J8_}

29 icompletat prin :l. nr. 64/2015

30 [mo^cări prin Im. Of. nr. 480/1 iul. 2015Lnr. 171/2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi alte măsuri

. aprobă O.U.G. nr. 2/2015 şi modifică an. 
18J alin. (1) Ut. b)

' nr^5b7/9jul. 2015 modifică art. 18 alin. (1) Ut. e). art. 64 alin.
O)- (ijf (5) şi (6). art, 65 alin. (3): 
introduce art. 16_1: 
înlocuieşte sintagmele "persoane cu 
handicap" şi "persoane cu dizabilităp" cu 
sintagma "persoane cu nevoi speciale"

31 imodificări prin L. nr. J 94/2015
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr. 69/2000

32_corŢipletat prin_ O.U.G. nr.-40/26l6 , M. Of. nr^ 490/30 iun. 2016 introduce Ut. u) la art. 18alin. (1)
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri ta nivelul 
adrtiinistraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

33^qdific^nVin^ ^ O.U.G. nr^y2016 : [m. Of. nr. 773/4 oct. 2016 '
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

aprobată cu modificări şi L. nr. 58/2017 
completări prin

modifică art. 16_l alin. (5). art. 64 alin. (1) 
. (IJ) şi (3). art. 64 alin. (5) Ut. b):

M. Of. nr. 256/12 apr. 2017

introduce Ut. c) la art. 64 alin. (5), art. 
64 1. art. 67 1:

abrogă art. 64 alin. (6):

in cuprinsul legii, sintagma „salarii medii 
brute pe economie ” se înlocuieşte cu ■ 
sintagma „câştiguri salariăle medii brute 
pe. economie"

3A Irnodificări prin ^ L. nr. 58/2017 M. Of. nr. 256/12 apr. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr. 69/2000

modifică art. 64 aUn.(l_l)pailea 
introductivă, art. 64_] alin. (3), art. 67_1 
alin. (1) Ut. c) şi d) şi aUn.(2) partea 
introductivă: '

.introduce lit.e) la art. 67_] aUn.(l)
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35 modificări prin M. Of. nr. 403/29 mai 2017
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportuiui nr. 69/2000 

aprobată cu modificări şi L. nr. 90/2018 
completări prin

O.U.G. nr. 38/2017 modifica ari. 14 alin. (2) Ut. b), ari. 14 alin. 
(2_J). (6) şi (7). ari. J8_J, ari. 20_2 alin. 
(3) Ui. a), ari. 29 alin. (]), ari. 67 alin. (2) 
Ut. h), ari. 67 alin. (3) Iii. b), ari. 67_1 alin. 
(2) lit.J). ari. 67_} alin. (3). anexa şi 
înlocuieşte denumirea „Comitelui Olimpic 
Român ” cu denumirea „ Comitetul Olimpic 
şi Sportiv Român

M. Of. nr. 335/17 apr. 2018

introduce alin. (l_l) la ari. J4 şi alin. 
OJfOJ) Io ort. 67J

36 modificări prin Lnr. 90/2018 M. Of. nr. 335/17 apr. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr. 69/2000

modifică art. 14 alin. (!_}). art. 18_I alin. 
(1). alin. (2) partea introductivă şi alin. (3). 
art. 67 _} alin. (1) Ut. e), aii. 78 alin. (3) şi 
ane.xa:

introduce art. J4_l şi 14_2, Ut. g) şi h) la 
art. JS_J alin. (2), alin. (4_!) la art. 20_2. 
alin. (l_4) la ari. 67_1, alin. (2) la art. 
78_l şi an. 94_J:

abrogă aii. 14 alin. (3)

37 completat prin L. nr. 108/2018 IM. Of. nr. 422/17 mai 2018
Lege pentru completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000

introduce alin. (9_I) la art. 6

38 modificări prin O.U.G. nr. 114/2018 :M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

abrogă art. 70 alin. (I) Ut. c)

Prevederile capitolului IV se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019.

39 modificări prin L. nr. 103/2021 M. Of. nr. 457/29 apr. 2021
Lege pentru abrogarea lit. f) a art. 21 alin. (1) din Legea 
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

abrogă art. 21 alin. (1) lit.J)
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