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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 (b272/l 8.06.2021), transmisă 

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

22.06.2021 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu 

nr.D540/23.06.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art.2 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 art.3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr,69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare. Prin proiect se propune ca 

Ministerul Tineretului şi Sportului să poată organiza în fiecare an 

„Săptămâna mişcării în România”.
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 trei propuneri legislative, înregistrate la 

Senat cu nr.b271/18.06.2021, b275/23.06.2021 şi b298/28.06.2021 şi 
care au ca 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.
3. Din formularea propusă prin introducerea la art.3 a unui alineat 

nou, alin.(4), şi anume „Ministerul Tineretului şi Sportului poate 

organiza în fiecare an «Săptămâna mişcării în România»”, rezultă că 

norma respectivă nu are caracter imperativ şi, ca atare, nu instituie în 

sarcina ministerului o obligaţie de organizare anuală a evenimentului 

respectiv.
Semnalăm că, potrivit art.5 alin.(l) şi (2) lit.a) din Hotărârea 

Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările 

ulterioare, în îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale în domeniul 

sportului, pe lângă atribuţiile prevăzute la art.18 din Legea nr.69/2000, 
ministerul îndeplineşte şi alte atribuţii, între care organizarea şi 
susţinerea de ..activităţi sportive şi evenimente în vederea promovării 

programelor de sporf\
Prin urmare, fără a ne pronunţa asupra oportunităţii soluţiei 

legislative propuse, opinăm că Ministerul Tineretului şi Sportului 

poate organiza şi în baza cadrului legal existent activităţi şi evenimente 

cu profil sportiv de genul evenimentului "Săptămâna mişcării în 

România” şi, pentru evitarea unui eventual paralelism în reglementare, 
recomandăm iniţiatorilor propunerii legislative reanalizarea acesteia, 
inclusiv a necesităţii promovării măsurilor propuse pe calea legiferării.

4. Referitor la Expunerea de motive, aceasta nu respectă 

structura instrumentului de prezentare şi motivare prevăzută la art.31
Legea

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, lipsind referirile la motivul emiterii actului normativ, 
respectiv cerinţele care reclamă intervenţia normativă, precum şi la 

impactul socioeconomic, impactul asupra sistemului juridic, 
consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act normativ şi 
activităţile de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

acestuia. Semnalăm, totodată, că Expunerea de motive nu utilizează un 

limbaj specific stilului normativ, recurgând la exprimări improprii unui 

instrument de prezentare şi motivare a unui proiect de act normativ.
Precizăm că, potrivit considerentelor exprimate în Decizia Curţii 

Constituţionale nr.682 din 27 iunie 2012, ..dispoziţiile art.6 din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată (...), cu

din
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modificările şi completările ulterioare, instituie obligaţia 

fundamentării actelor normative''. Potrivit deciziei citate, „ lipsa unei 

fundamentări temeinice a actului normativ în discuţie determină (...) 

încălcarea prevederilor din Constituţie cuprinse în art.l alin. (5), 
potrivit cărora, «In România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei 

sale şi a legilor este obligatorie», precum şi ale art. 147alin.(4)potrivit 

cărora deciziile Curţii Constituţionale sunt general obligatorii".
5. în măsura în care se doreşte promovarea prezentei propuneri 

legislative în forma avută în vedere de iniţiatori, semnalăm faptul că 

aceasta nu respectă normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative. în acest sens, Curtea Constituţională, în 

jurisprudenţa sa, a stabilit că ,,nerespectarea normelor de tehnică 

legislativă determină apariţia unor situaţii de incoerenţă şi 

instabilitate, contrare principiului securităţii raporturilor juridice în 

componenta sa referitoare la claritatea şiprevizibilitatea legii (Decizia 

nr.26 din 18 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.ll6 din 15 februarie 2012, şi Decizia nr.448 din 29 

octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.5 din 7 ianuarie 2014); de aceea, respectarea prevederilor Legii 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative se constituie într-un veritabil criteriu de 

constituţionalitate prin prisma aplicării art.l alin.(5) din Constituţie 

(ad similis, a se vedea Decizia nr.l din 10 ianuarie 2014 (...) sau 

Decizia nr.l7 din 21 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2015, paragrafele 95 şi 96)".
în acest context, atragem atenţia asupra faptului că dispoziţiile 

propuse pentru lit. a)-j) nu reprezintă enumerări, ci ipoteze juridice 

diferite, care ar trebui redate ca alineate distincte. Totodată, pentru 

asigurarea legăturii tematice cu restul dispoziţiilor din Legea 

nr.69/2000, sugerăm ca iniţiatorii să aibă în vedere posibilitatea 

restructurării propunerii legislative şi promovarea acesteia sub o altă 

formă proprie stilului normativ, eventual prin introducerea unui nou 

articol la actul normativ de bază.
6. Sub rezerva celor semnalate anterior, formulăm următoarele 

observaţii şi propuneri:
6.1. La titlu, având în vedere că se completează doar un element 

structural din actul normativ de bază, respectiv art.3, sugerăm 

reformularea acestuia astfel;
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„Lege pentru completarea art.3 din Legea educaţiei fizice 

şi sportului nr.69/2000”.
6.2. La formula introductivă, având în vedere prevederile art.47 

alin.(3) teza finală din Legea nr.24/2000, potrivit cărora „Jaca actul 

normativ cuprinde un singur articol, acesta se va defini prin expresia 

«Articol unic»'\ forma sub care se va reda va fi următoarea:
„Articol unic. - La articolul 3 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, 
după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin,(4), cu următorul 

cuprins:”.
6.3. Referitor la textul noului alineat, reiterăm observaţia 

referitoare la faptul că dispoziţiile prevăzute la lit.a)-j) nu reprezintă de 

fapt enumerări, ci ipoteze juridice distincte, alineatul neavând nici parte 

introductivă.
Totodată, deoarece unele dintre elementele structurale au un 

caracter repetitiv - „Ministerul Tineretului şi Sportului poate 

organiza...” este necesară reformularea şi, după caz, comasarea 

acestora, astfel încât să fie structurate logic şi redate într-o formă 

accesibilă şi proprie stilului normativ.
6.4. în ceea ce priveşte noţiunile folosite, pentru precizie şi unitate 

terminologică cu actul normativ de bază, atragem atenţia asupra redării 

corecte a acestora, respectiv „Săptămâna mişcării în România”, 
„direcţiile pentru sport şi tineret judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti”, „cluburile sportive”, „complexurile sportive 

naţionale”, „casele de cultură ale studenţilor”, „federaţiile sportive 

naţionale”, „Ministerul Educaţiei”, „Federaţia Română Sportul 

pentru Toţi” şi „organismele neguvernamentale”.
6.5. La lit.d), având în vedere prevederile art.38 alin.(2) din Legea 

nr.24/2000, potrivit cărora „m redactarea actului normativ, de regulă, 
verbele se utilizează la timpul prezent, forma afirmativă, pentru a se 

accentua caracterul imperativ al dispoziţiei respective^", sugerăm ca 

verbul „vor încheia” să fie înlocuit cu „încheie”.
De asemenea, pentru corectitudinea exprimării, sugerăm ca 

sintagma „susţinerea «Saptamana Mişcării în Romania»” să fie redată 

sub forma „susţinerea evenimentului «Săptămâna mişcării în 

România»”.
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6.6. La Iit.e), pentru unitate terminologică cu prevederile actului 

normativ care face obiectul completării, se impune înlocuirea sintagmei 

„Unităţile Administrativ Teritoriale pot aloca sume in vederea susţinerii 

«Saptamana mişcării in Romania» in baza unui protocol Încheiat intre 

U.A.T. şi ...” cu expresia „autorităţile administraţiei publice locale 

pot aloca sume în vederea susţinerii evenimentului "Săptămâna 

mişcării în Romania” în baza unui protocol încheiat între acestea şi
Totodată, pentru corectitudinea exprimării, este necesară 

înlocuirea sintagmei „cu atribut in domeniu sport si tineret” cu expresia 

„cu atribuţii în domeniul sportului şi tineretului”.
6.7. Norma prevăzută la actuala lit.g) vizează aceeaşi ipoteză 

juridică cu cea preconizată la actuala lit.f), motiv pentru care sugerăm 

eliminarea acesteia sau, după caz, comasarea celor două norme. De 

altfel, şi trimiterea la „punctul e” formulată în cuprinsul acestei litere 

este lipsită de claritate.
6.8. La lit.h), recomandăm ca sintagma „cel puţin un număr egal 

de acţiuni in cele doua medii, rural/urban” să fie înlocuită cu expresia 

„un număr egal de acţiuni în mediul rural şi în cel urban”.
6.9. La actuala lit.i), având în vedere prevederile art.18 alin.(l) 

din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora ..direcţiile judeţene pentru sport 

şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului 

Bucureşti, se organizează şi funcţionează ca servicii publice 

deconcentrate ale Ministerului Tineretului şi Sportuluf\ şi pentru 

unitate terminologică cu actul normativ supus completării, recomandăm 

înlocuirea sintagmei „deconcentratele sale” cu expresia „direcţiile 

pentru sport şi tineret judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti”.
De asemenea, sugerăm reformularea expresiei „sportivi sau foşti 

sportivi, antrenori sau foşti antrenori, mari personalităţi ale sportului 

romanesc”, aceasta fiind lipsită de claritate şi previzibilitate.
Totodată, având în vedere că normele propuse vizează, în esenţă, 

o activitate sau un eveniment cu profil sportiv, recomandăm înlocuirea 

expresiei „implementării cu success a legii «Saptamana mişcării in 

Romania»” cu o exprimare mai potrivită stilului normativ, respectiv 

„implementării evenimentului «Săptămâna mişcării în România»”.
6.10. La lit.j), în acord cu uzanţele normative, cuvântul 

„menţionaţi” va fi înlocuit cu „prevăzuţi”.

5



Atragem atenţia, totodată, că trimiterea făcută la „articolul 4.7” 

este incorectă, elementul structural către care se face trimiterea fiind 

greşit identificat, astfel încât este necesară revizuirea normei respective.
De asemenea, pentru corectitudinea exprimării, sugerăm ca 

sintagma „menţiunea, Ambasador al «Saptamana mişcării in 

Romania»” să fie înlocuită cu expresia „menţiunea «Ambasador al 

Săptămânii mişcării în România»”. Precizăm, totodată, că sintagma 

„si/sau alte distincţii” nu răspunde cerinţelor privind claritatea textului 

normativ, fiind necesară, după caz, reformularea sau eliminarea 

acesteia.
Pentru rigoare normativă, sugerăm ca sintagma „ca urmare a 

implicării acestora in scopul prezentei legi” să fie redată sub forma „ca 

urmare a implicării acestora în promovarea şi implementarea acestui 

eveniment”.
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 a]in.(l) din Legea nr.24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, propunem introducerea în 

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

conţinut să prevadă republicarea, având următoarea formulare:
„Art II. - 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.”
în această situaţie, articblul unic va deveni „Art.I”.

Florid

Bucureşti
Nr.573/19.07.2021
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[)05^EVENIMENTE SUFERITE de actul...

;M. Of. 0^200/9 mâi 2000 .L. nr. 69/2000
Legea educaţiei fizice şi sportului

modificări jprin O.U.G. nr. 240/2000 ^ [m. Of. nr. 620/30 nov. 2000 _ prorogă termeniiiprevăzut de avt. 94 !a
data de 31 dec.2001

1

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

2 modificări ;prin O.U.G. nr. 56/2001 [M. Of. nr. 208/24 apr. 2001 ; modifică art:.43 alin. (9): introduce 
Modificarea şi completarea art. 43 din Legea educaţiei fizice şi aim.(10_l) la art.43 
sportului.nr..69/2000 ----- —:—L.-.— _______________ ____ _ ^  _____________

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

- obrogă ia 1 ian.2002prevederile art. 773 modificări prin O.G. nr. 7/2001
Ordonanţă privind impozitul pe venit

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

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

S^,PLn^71^9ji?_.yi2001____ : respinge O.U.G. nr. 56/2001
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

^ . Lnr. 610/2001

® imodificări 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 'modificărrprln_ :L. nr 41_^2002 abrogă prevederile art. 68IM. Of. nr. 456/27 iun. 2002
Lege privind impozitul pe profit

f [modificări prin Urir. 493/2002 pwT Of.^'C- 543/25 iul. 2002 _ 'abrogă prevederile art. 77
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 
privind impozitul pe venit -

8 modificări prin Lji.r 221/2003 M. Of. nr. 367/29 rriai 2003 .
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr. 69/2000

modifică art. 80 alin.(9), (11) şi (12); 
introduce Ut. c_l la art. 70 alin. (2).

.[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

9 [modificări.prin . O.U.G, nr. .64/2003 modifică art. 10 alin. (3)

M. Of. nr. 486/31 mai 2004

10 modificări prin L. nr. 194/2664 [M. Of. nr. 486/31 mai 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

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 sportuiui nr. 69/2000

modifica an.2 alin.(3). an.6 alin. (2). (3).
(4) şi (5). an.] 1. ari. 14, titlul Titlului IU, 
ari.18 alin.P) lii.f), i) şij). ari.20 aliu.(}). 
ari.2î alin.(l) lil.b) şif), art.22 alin.(}). 
ari.28 alin.(l) şi (5), an.29 alin.(2). an.31 
alin.(I) şi (3). an.32 alin.(J) şi (4). an.34 
alin.(î). ari.37 alin(}) Ut. b) şi h). art.42 
alin.(5). art.45 alin.(l) partea introductivă 
şi lil.b) şi c). art.48 alin.(]) partea 
introductivă, an.6] alin.(2). ari.65. ari.67 
alin.(3) şi (4). art.69 alin.(]), art.70 alin.(J) 
lit.c), an.7] alin.(]) lit.J), an.7] alin.(2) 
lit.a), an. 75 lit.a) şi j). an. 76, art. 78 
alin.(3). art. 79, art.80 alin.(5). (6). (14) şi 
05). art.86 alin.(2) şi (3). an.89 alin.(]). 
an.9] alin.fJ) lit.a), an.91 alin.(2), an.92. 
art.95 : introduce lit.g_J) la art.J8 
alin.(]); capitolul III după an.20cu an. 
20_]„ lit.g) la art.2], art.45_l, alin.(]_i) 
la art.64, lit.g) la art.70 alin.(l), lit.g) la 
art.70 alin.(2), lit.i) la art.71 alin.(]), lit.i) 
şij) la art.71 alin.(2). art.78_], lit.J) la 
art.80 alin.(12). art.S3_]. art.83_2. alin.(4) 
şi (5) la art.86, lit.i), j) şi k) la an.SS, 
art.88_l; abrogă art.28 alin.(4), art.3I 
alin.{4). art.32 alin.(2) şi (3), capitolul VII 
al titlului IV. art.44. an.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 modificări prin L. nr. 293/2005 M. Of. nr. 953/27 oct. 2005 aprobă cu modificări O.U.G. nr. 119/2005 
şi modifică art.86 alin.(2)Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 119/2005 privind modificarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000

« modificări prin O.U.G. nr. 205/2005 IM. Of. nr. 1191/29 dec. 2005
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr. 69/2000

aprobată cu modificări prin L. nr. 124/2006

modifică art.J4

M. Of. nr. 403/10 mai 2006

15 modificări prin IM. Of. nr.403/1 Ornai2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 205/2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000

L. nr. 124/2006 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 ari. 76

17 modificări prin L. nr. 34/2009
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr. 69/2000

M. Of. nr. 163/17 mar. 2009 modifică ari. 36 alin. (3). ari. 41. ari. 89 
alin. (1) Ut. b):
introduce alin. (4) la art. 55, Ut. l) la art. 88
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1B modificări prin O.U.G. nr. 77/2009
Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi exploatarea 
jocurilor de noroc

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

M. Of. nr. 439/26 iun. 2009 abroga art. 70 alin. (J) Ut. g). at1. 71 alin. 
(J) Ut. e) şi art. 74 Ut. d)

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

19 modificări prin O.U.G. nr. 77/2010
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul 
tineretului şi sportului

respinsă prin L. nr. 145/2013

M. Of. nr. 446/1 iul. 2010 abrogă art. SO alin. (3) şi (4)

M. Of. nr. 254/8 mai 2013

20 modificări prin O.G. nr. 15/2010 M. Of. nr. 512/22 iul. 2010
Ordonanţă privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor 
de tineret şi sport

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

abrogă art. 19

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

21 modificări prin L nr. 225/2011 IM. Of. nr. 852/2 dec. 2011
Lege pentru modificarea art. 64 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000

modifică art. 64 alin. (5) Ut. b) şi alin. (6)

22 modificări prin L. nr. 268/2011 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

aprobă O.G. nr. 15/2010

modificări prin23 L. nr. 50/2012
Lege pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educaţiei 
fizice şi sportului nr. 69/2000

M. Of. nr. 185/22 mar. 2012 modifică art. 31 alin. (2)

2'» modificări prin L. nr. 145/2013 •M. 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. 77/2010 şi repune în 
vigoare art. 80 alin. (3) şi (4)

25 completat prin L. nr. 96/2014 M. Of. nr. 496/3 iul. 2014 introduce capitolul lI}_l cu art. 11_1 şi 
11 2Lege pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 

69/2000

28 modificări prin M. Of. nr. 711/29 sep. 2014
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri financiare 
şi pentru modificarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L.nr. 64/2015 
completări prin

O.U.G. nr. 58/2014 modifică art. 22 alin. (2), art. 29 alin. (1); 
introduce art. 18_1, alin. (3) la art. 29

M. Of. nr. 222/1 apr. 2015

27 completat prin O.U.G. nr. 83/2014 M. Of. nr. 925/18 dec. 2014
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2015, precum şl alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice

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

introduce alin. (1_1) la art. 79

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

28 modificări prin iM. Of. nr. 176/13 mar. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi alte măsuri 

aprobată cu modificări prin L. nr. 171/2015

O.U.G. nr. 2/2015 modifică art. 18_1 Ut. b):

introduce alin. (2_1) la art. 14
M. Of. nr. 480/1 iul. 2015
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29 completat prin L nr. 64/2015 M. Of. nr. 222/1 apr. 2015
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţâ a Guvernului 
nr. 58/2014 privind stabilirea unor mâsuri financiare şi pentru 
modificarea unor acte normative

aprobă O.U.C. nr. 58/2014 şi introduce 
alin. (2) la art. IS_1 l

30 imodificări prin L. nr. 171/2015 M. Of. nr. 480/1 iul. 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.V.G. nr. 2/2015 şi modifică an. 
ISJ alin. (I) Ut. b)

31 modificări prin M. Of. nr. 507/9 iul. 2015
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr. 69/2000

L. nr. 194/2015 modifică an. 18 alin. (1) Ut. e), an. 64 alin. 
(O’ 0^/)' (V (^)’ ^^7. 65 alin. (3); 
introduce an. 16_1; 
înlocuieşte sintagmele "persoane cu 
handicap" şi "persoane cu dizabilităfi" cu 
sintagma "persoane cu nevoi speciale"

32 completat prin O.U.G. nr. 40/2016
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

IM. Of. nr. 490/30 iun. 2016 introduce Ut. u) la ari. 18 alin. (1)

33,modificări prin O.U.G. nr. 61/2016
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

M. Of. nr. 773/4 oct. 2016 modifică art. 16^1 alin. (5), an. 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. an. 67 1:

abrogă an. 64 alin. (6):

în cuprinsul legii, sintagma „salarii medii 
bmte pe economie " se înlocuieşte cu 
sintagma „câştiguri salariate medii brute 
pe economie"

3< imodificări 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) partea 
introductivă, art. 64^1 alin. (3), art. 67_l 
alin. (1) Ut. c) şi d) şi aUn.(2)partea 
introductivă;

introduce lit.e) la art. 67_1 aUn.(l)
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35 modificări prin O.U.G. nr. 38/2017 M. Of. nr. 403/29 mai 2017
Ordonanţă de urgenţă pnvind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

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

modifica ari. 14 alin. (2) Hi. b). ari. 14 alin. 
(2J), (6) şi (7), an. JSJ. an. 20_2 alin. 
(3) Ui. a), an. 29 alin. (}). an. 67 alin. (2) 
Iii. b), ari. 67 alin. (3) Iii. b). an. 671 alin. 
(2) lit.J). ari. 671 alin. (3). anexa şi 
înlocuieşie denumirea „ Comiietul Olimpic 
Român ” cu denumirea,, Comiietul Olimpic 
şi Sportiv Român

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

introduce alin. (J_1) la ari. 14 şi alin. 
(1 _})-(} J) la an. 67_1

36 modificări prin L.nr. 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 ari. 14 alin. (1_1). ari. 18_] alin. 
(1). alin. (2) partea introductivă şi alin. (3). 
an. 67 _1 alin. (1) Ut. e), an. 78 alin. (3) şi 
anexa:

introduce an. I4_l şi I4_2, Ut. g) şi h) la 
art. I8_l alin. (2). alin. (4_1) la aii. 20_2. 
alin. (1_4) la art. 67_1, alin. (2) la aii. 
78_l şi an. 94^1;

abrogă art. 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_1) la art. 6

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

abrogă art. 70 alin. (1) 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. 0 3 ad. 21 alin. (1) din Legea 
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

abrogă art. 21 alin. (1) lit.J)
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