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AVIZ

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completareaâ 

Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (b298/28.06.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

fizice şi sportului nr.69/2000 (6298/28.06.2021).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa 

din data de 13.07.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarea 

motivare:

• prevederile propunerii legislative sunt alambicate şi produc extrem de multe schimbări 

în legea în vigoare, fără a permite o diferenţiere între schimbările cu adevărat justificate 

şi cele nejustificate. Printre acestea, pot fi avute în vedere:

impunerea obligativităţii ca orice club sportiv să obţină în prealabil avizul federaţiei 

de specialitate este restrictiv pentru cluburile private, sporturile de amatori, 

organizaţiile societăţii civile care susţin incluziunea socială prin sport;

- deşi neclar formulat, propunerea sugerează ca toate fondurile publice destinate 

susţinerii sportului pentru amatori ar trebui transmise Federaţiei Sportul pentru Toţi,
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federaţie care nu a mai publicat nicio ştire despre propria activitate din 2018, 

creându-se astfel un mecanism discreţionar;

se propun programe remediale pentru sportivii de performanţă - nefiind clar cine şi 

cum le va implementa şi perpetuând paradigma că sportul de performanţă este 

incompatibil cu educaţia de calitate, lucru contrazis de practică din toate ţările 

dezvoltate, unde studenţii la cele mai performante universităţi de profil sunt şi 

membri ai loturilor olimpice, putându-şi asigura în acest fel xin viitor profesional de 

succes şi după încheierea carierei sportive de performanţă.

• la Cap. II art. 20 pct. g) se menţionează: "sprijină cu mijloace materiale şi financiare 

practicarea sportului pentru toţi prin Federaţia Română Sportul pentru Toţi”. Se 

impime în acest sens analizarea oportunităţii înaintării unei solicitări de finanţare către o 

direcţie a unui minister şi aprobării ei de către o persoană juridică precum FEDERAŢIA 

ROMÂNĂ SPORTUL PENTRU TOŢI (FRSpT). De asemenea, se impune şi o mai bună 

clarificare a implicării FRSpT în finanţarea proiectelor/ programelor sportive judeţene şi 

incliderea unor prevederi legate de respectarea unei proceduri competitive şi 

transparente;

• la Cap. III Cluburi sportive, art. 28 pct. (7) se menţionează: "Cluburile sportive, 

indiferent de forma de organizare prevăzută de prezenta lege, vor introduce în obiectul 

de activitate discipline sportive sau ramuri de sport, numai cu avizul prealabil al 

federaţiilor sportive naţionale de specialitate; cluburile sportive vor respecta 

prevederile specifice din normele şi regulamentele federaţiilor naţionale şi, după caz, 

ale ligilor profesioniste, din disciplinele sau ramurile de sport respective Avizarea de 

către federaţii ridică două observaţii: 1) riscul dublării unei proceduri de avizare - fiind 

impusă prin propunerea legislativă, avizarea de către federaţii, deşi există obligaţia de a 

avea şi Certificat de identitate sportivă; 2) riscul împiedicării unor cluburi private să aibă 

ce obiect de activitate doresc prin neacordarea avizului. Prin urmare, ar fi fost oportună 

înlocuirea sintagmei ^'avizare”, cu "'notificarea în prealabil”, entru a evita supra 

reglementarea şi discriminarea.

Preşedinte, 
Bogdan SIMION
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