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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru completarea articolului 37 

din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000

Analizând propunerea legislativă pentru completarea 

articolului 37 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000
(b275/23.06.2021), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/3460/29.06.2021 şi înregistrată la Consiliul Legislativ 

cunr.D579/29.06.2021,

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 art.37 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr,69/2000, 
cu modificările şi completările ulterioare, stabilind o serie de obligaţii 

în domeniul transparenţei publice în sarcina federaţiilor sportive 

naţionale care beneficiază de finanţare de la bugetul de stat prin 

intermediul Ministerului Tineretului şi Sportului.
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 o altă propunere legislativă, înregistrată la Senat 

cu nr.b298/28.06.2021 şi care are ca obiect intervenţii legislative 

asupra aceluiaşi act normativ, este 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. Raportat la obiectul de reglementare al propunerii legislative, 
semnalăm că norme similare sunt prevăzute de Legea nr.544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 

şi completările ulterioare, care la art.2 lit.a) teza finală prevede că ,,se 

supun prevederilor prezentei legi (...) federaţiile sportive (...) care 

beneficiază de finanţare din bani publicf\
Apreciem că propunerea legislativă aduce un spor de claritate 

faţă de reglementarea generală în materie, completând categoriile de 

informaţii de interes public, care trebuie comunicate din oficiu în 

conformitate cu art.5 alin.(l) din Legea nr.544/2001, cu o serie de 

informaţii specifice activităţii federaţiilor sportive naţionale.
4. La titlu, potrivit uzanţelor normative, este necesară 

reformularea acestuia astfel:
„Lege pentru completarea art.37 din Legea educaţiei fizice 

şi sportului nr.69/2000”.
5. La articolul unic, din aceleaşi considerente, partea 

dispozitivă urmează a fi reformulată astfel:
„Articol unic - La articolul 37 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 (2) se introduce un nou alineat, alin.(3), cu 

următorul cuprins:”
(se vor reda între ghilimele textele propuse).
6. în ceea ce priveşte textul propus pentru alin.(3), având în 

vedere prevederile art.35 alin.(l) din Legea nr.69/2000, potrivit cărora 

^federaţiile sportive naţionale sunt structuri sportive de interes 

naţional, constituite prin asocierea cluburilor sportive şi asociaţiilor 

judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de spor(\ în 

măsura în care intenţia iniţiatorilor este de a obliga federaţiile sportive 

naţionale să publice pe pagina de internet proprie lista tuturor 

membrilor afiliaţi, sugerăm înlocuirea sintagmei „lista cluburilor 

sportive afiliate” cu expresia „lista membrilor afiliaţi”.
De asemenea, semnalăm că formularea „precum şi alte materiale 

de interes public” este lipsită de claritate şi previzibilitate şi, ca atare, 
sugerăm eliminarea acesteia ori înlocuirea cu categoriile de informaţii

A

de interes public avute în vedere. In acest sens, precizăm că art.5 

alin.(l) din Legea nr.544/2001 prevede limitativ şi alte categorii de 

informaţii de interes public care se comunică din oficiu: atribuţiile 

departamentelor, programul de funcţionare, coordonatele de contact, 
sursele financiare si bilanţul contabil etc.
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In considerarea celor menţionate, precum şi din raţiuni de 

accesibilitate şi ordonare logică a textului propus, sugerăm următoarea 

formulare pentru alin. (3):
„(3) Fiecare federaţie sportivă naţională, care beneficiază de 

finanţare de la bugetul de stat prin Ministerul Tineretului şi 

Sportului, are obligaţia să comunice din oficiu, prin publicare pe 

pagina de internet proprie, următoarele informaţii de interes 

public, precum şi orice modificare a acestora:
a) actul constitutiv şi statutul federaţiei;
b) structura organizatorică a federaţiei;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea

federaţiei;
d) bugetul anual al federaţiei;
e) programele şi strategiile proprii;
f) regulamentele federaţiei;
g) lista membrilor afiliaţi.”
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.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 în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare”.
In această situaţie, articolul unic va deveni „Art.I”.
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tis^aEVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 200/9 mai 2000L. nr. 69/2000
Legea educaţiei fizice şi sportului

modificări prin O.U.G. nr. 240/2000 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

1 proroga termenul prevăzut de art. 94 la 
data de 31 dcc.2001

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

2 modificări prin O.U.G. nr. 56/2001 modifică art. 43 alin. (9): introduce 
Modificarea şi completarea art. 43 din Legea educaţiei fizice şi alin.(J0_J) la art.43
sportului nr. 69/2000

respinsă prin L. nr. 610/2001

M. Of. nr. 208/24 apr. 2001

M. Of. nr. 716/9 nov. 2001

3 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. 435/3 aug. 2001 abrogă la 1 ian.2002 prevederile art. 77

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

< modificări prin L. nr. 610/2001 M. 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 M. Of. nr. 456/27 iun. 2002 abrogă prevederile art. 68
Lege privind impozitul pe profit

7 modificări prin M. Of. nr. 543/25 iul. 2002L. nr. 493/2002 abrogă prevederile art. 77
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 
privind impozitul pe venit

8 modificări prin L. nr. 221/2003 M. Of. nr. 367/29 mai 2003
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 
şi sporiului nr. 69/2000

modifică art. 80 alin.(9). (JJ) şi (12): 
introduce Ut. c_J la art. 70 alin. (2).

9 modificări prin O.U.G. nr. 64/2003
Ordonanţă de urgenţă pentnj 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

M. Of. nr. 464/29 iun. 2003 modifică art. 10 alin. (3)

M. Of. nr. 486/31 mai 2004

10 modificări prin L. nr. 194/2004
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2003 pentnj 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

M. Of. nr. 486/31 mai 2004 aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
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modificări prin L. nr. 472/2004 M. Of. nr. 1062/16 nov. 2004
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fîzice 
şt sportului nr. 69/2000

modifică ari.2 alin.(3), art.6 aUn.(2). (3).
(4) şi (5). an.}}. an.}4. Uliul Titlului UI. 
an.}8 alin.(}) lil.J), i) şi j). an.20 alin.(}). 
ari.2} alin.(}) lil.b) şiJ), arl.22 alin.(}). 
ari.2S alin. (l) şi (5), an.29 alin.(2). ari.31 
a!in.(}) şi (3), art.32 alm.(]) şi (4), an.34 
alin.(}), arl.37 alin(l) lil. b) şi h). an.42 
alin.(5). an.45 alin.(}) panea introductivă 
şi lil.b) şi c). an.48 alin.(}) partea 
introductivă, an.âl alin.(2), an.65, an.67 
alin. (3) şi (4). an.69 alin.(}), ari. 70 alin.(}) 
lit.c), an.7} alin.(}) lil.J). arl.7} alin.(2) 
lit.a), ari.75 lit.a) şij), an.76, an.78 
alin.(3). ari.79. an.80 aUn.(5). (6), (14) şi 
(!5), an.S6 alin.(2) şi (3). an.89 alin.(}). 
an.9} alin.(}) lit.a), an.9} alin.(2), an.92, 
art.95; introduce lit.g_}) la art.}8 
alin.(}): capitolul IU după art.20cu an. 
20_}., lit.g) la an.2}, an.45_}, alin.(}_}) 
la an.64. lit.g) la art.70 alin.(}). lit.g) la 
art.70 alin.(2), lit.i) la an. 7} alin.(}), lit.i) 
şij) la art.7} alin.(2), art.78J. lil.J) la 
an.80 alin.(}2). an.S3__}, an.S3_2, alin.(4) 
şi (5) la an.86. Ht.i).]) şi k) la an.SS, 
art.88_]: abrogă an.28 alin.(4), an.31 
alin.(4), an.32 alin.(2) şi (3), capitolul VII 
a! 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
Lege pentru 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 alin.(2)

i< modificări prin M. 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

O.U.G. nr. 205/2005 modifică art.14

M. Of. nr. 403/10 mai 2006

15 modificări prin L. nr. 124/2006 M. Of. nr. 403/10 mai 2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 205/2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000

aprobă cu modificăn O. U.G. nr. 205/2005 
şi modifică art. }4 alin. (2) şi (3)

16 modificări prin L. nr. 241/2007 M. Of. nr. 496/24 iul. 2007
Lege pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt 
acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale 
unor bunuri

abrogă art. 76

17 modificări prin L. nr. 34/2009 M. Of. nr. 163/17 mar. 2009
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr. 69/2000

modifică art. 36 alin. (3). art. 41, art. 89 
alin. (I) Ut. b);
introduce alin. (4) la art. 55. Ut. I) la art. 88
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18 modificări prin O.U.G. nr. 77/2009 M. Of. nr. 439/26 iun. 2009
Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi exploatarea 
jocurilor de noroc

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

abroga ori. 70 alin. (J) îii. g). ari. 7J alin. 
(1) Ut. e) şi ari. 74 Ui. d)

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

19 modificări prin O.U.G. nr. 77/2010 M. Of. nr. 446/1 iul. 2010
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul 
tineretului şi sportului

respinsă prin L. nr. 145/2013

abrogă art. 80 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 ari. 19

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

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

modifică an. 64 alin. (3) Ut. b) şi alin. (6)

22 modificări prin L. nr. 268/2011
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2010 
privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi 
sport

M. Of. nr. 870/9 dec. 2011 aprobă O.G. nr. 15/2010

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

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

2<» modificări prin L. nr. 145/2013 M. Of. nr. 254/8 mai 2013 respinge O.U.G. nr. 77/2010şi repune in 
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului vigoare art. 80 alin. (3) şi (4) 
nr. 77/2010 privind unele măsuri în domeniul tineretului şi 
sportului

25 completat prin L. nr. 96/2014
Lege pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000

M. Of. nr. 496/3 iul. 2014 introduce capitolul 111 _1 cu art. 11_1 şi 
11 2

26 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. Î8_l. alin. (3) la ari. 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 şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice

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

introduce alin. (1_1) la an. 79

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

28 modificări prin O.U.G. nr. 2/2015 M. Of. nr. 176/13 mar. 2015 modifică an. 18_1 Ut. b);
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi alte măsuri 

aprobată cu modificări prin L. nr. 171/2015
introduce alin. (2_1) la an. 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 urgenţă a Guvernului 
nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentoi 
modificarea unor acte normative

aprobă O.U.C. nr. 58/20J4 şi introduce 
alin. (2) la art. 18_î

30 modificări 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.U.G. nr. 2/2015 şi modifică an. 
J8_J alin. (J) Ut. b)

31 modificări prin L. nr. 194/2015 M. Of. nr. 507/9 iul. 2015
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr. 69/2000

modifcă ari. 18 alin. (1) IU. c). art. 64 alin. 
(1). (1_J). (5) şi (6), art. 65 alin. (3): 
introduce art. }6_1; 
înlocuieşte sintagmele "persoane cu 
handicap"şi "persoane cu dizabilită(i" cu 
sintagma "persoane cu nevoi speciale"

32 completat prin O.U.G. nr. 40/2016 M. Of. nr. 490/30 iun. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

introduce Ut. u) la art. 18 alin. (l)

33 modificări prin O.U.G. nr. 61/2016 :M. Of. nr. 773/4 oct. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

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

modifcă art. 16_1 alin. (5). art. 64 alin. (1) 
, (1_1) 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);

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

3i modificări prin L. nr. 58/2017 M. Of. nr. 256/12 apr. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului _
nr. 61/2016 pentnj modificarea şi completarea Legii educaţiei (1) Ut c) si d) si alin P) oartea
Mea şl sportului nr. 69/2000 HUrcductM:

modifică art. 64 aUn.(l_l)partea 
introductivă, art. 64_1 alin. (3), ari. 67_1

introduce lit.e) la an. 67_1 alin.fl)
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35 modificări prin O.U.G. nr. 38/2017 M. Of. nr. 403/29 mai 2017 modifică ari. !4 alin. (2) Ut. b), ari. Î4 alin.
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii (2_1), (6) şi (7), ari. 18_1, ari. 20_2 alin. 
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 (3) lit. a), ai't. 29 alin. (1), art. 67 alin. (2) 

lil. b), art. 67 alin. (3) lit. b). art. 67_1 alin. 
(2) lit. f), ari. 67_l alin. (3), anexa şi 
înlocuieşte denumirea „Comitetul Olimpic 
Român " cu denumirea „ Comitetul Olimpic 
şi Sportiv Român

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

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

introduce alin. (I_l) la art. 14 şi alin. 
(iJ)-GJ) art. 67J

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 art. 14 alin. (I_î), art. 18_î alin. 
(1), alin. (2) partea introductivă şi alin. (3), 
art. 67 _} alin. (l) lit. e), art. 78 alin. (3) şi 
anexa;

introduce art. 14_1 şi Î4_2. lil. g) şi h) la 
art. 18_I alin. (2), alin. (4_1) la art. 20_2, 
alin. (î_4) la art. 67_1, alin. (2) la art. 
78_J şi art. 94_l;

abrogă art. 14 alin. (3)

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

introduce alin. (9_J) la art. 6

38 modificări prin O.U.G. nr. 114/2018 M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018 abrogă art. 70 alin. (1) lit. c)
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

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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