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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

pentru modificareaţi wm^llirea Legii educaţiei fizice 

şi sportului nr.69/2000

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Articol unic. Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.200 din 09 mai 2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 13, alineatele (3), (4) şi (5) se modifică şi se completează 

după cum urmează:
„(3) Pentru a putea participa la competiţiile sportive oficiale locale sau 

naţionale un sportiv de performanţă trebuie să fie legitimat la un club sportiv.
(4) Evidenţa legitimării şi transferarea sportivilor sunt în competenţa 

federaţiilor sportive naţionale, a ligilor profesioniste şi a asociaţiilor judeţene şi ale 

municipiului Bucureşti, pe discipline sportive sau ramuri de sport, după caz, potrivit 
statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale.

(5) Sistemul competiţiilor sportive oficiale, pe discipline sportive sau 

ramuri de sport, după caz, este elaborat şi organizat de federaţiile sportive naţionale, 
potrivit statutelor şi regulamentelor acestora”

2. La articolul 14, alineatele (6) şi (9) se modifică şi se completează după 

cum urmează:
„(6) Federaţiile sportive naţionale asigură organizarea şi verificarea 

evidenţei sportivilor de performanţă din disciplina sportivă sau ramura de sport, după 

caz, respectivă.”
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(9) Disciplina sportivă sau ramura de sport, după caz, în care se poate practica 

sportul profesionist se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul 
Tineretului şi Sportului, la propunerea federaţiilor sportive naţionale.”

3. La articolul 14\ alineatele (1) şi (2) se modiOcă şi se completează după 

cum urmează:
„(1) Sportivii de performanţă sunt autorizaţi să îşi desfăşoare activitatea de 

' —către federaţia sportivă naţională pe disciplina sportivă sau ramura de sport, după caz.
(2) Autorizaţia emisă de către federaţia sportivă naţională pe disciplina 

sportivă sau ramura de sport, după caz, în baza unei metodologii aprobate prin ordin 

al ministrului tineretului şi sportului, atestă calitatea de sportiv de performanţă în 

vederea încadrării veniturilor acestuia, obţinute din contractul de activitate sportivă, 
în categoria activităţilor independente.”

4. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi se completează după cum
urmează:

„(2) în sensul prevederilor alin.(l), unităţile sau instituţiile de învăţământ 
asigură, după caz, pentru sportivii de performanţă programe remediale, scutiri de 

frecvenţă, sesiuni de examene deschise şi condiţii de înscriere în învăţământul 
universitar, potrivit legii.

5. La articolul 18 alineatul (1), litera e) se modifică şi se completează după 

cum urmează:
„e) conlucrează cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Federaţiile 

Sportive Naţionale, Federaţia Sportul Şcolar şi Universitar şi cu Comitetul Naţional 
Paralimpic în finanţarea şi derularea programelor privind pregătirea şi participarea 

sportivilor români la Jocurile Olimpice şi Jocurile Paralimpice, precum şi pentru 

promovarea valenţelor educative ale olimpismului;”

6. La articolul 20 alineatul (1), litera g) se modifică şi se completează după 

cum urmează:
„g) sprijină cu mijloace materiale şi financiare practicarea sportului pentru 

toţi prin Federaţia Română Sportul pentru Toţi.”
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7. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi se completează după cum
urmează:

A

„(1) In sensul prezentei legi, structurile sportive sunt asociaţii de drept privat 
sau instituţii de drept public, constituite sau înfiinţate, după caz, în scopul organizării 
şi administrării unei activităţi sportive şi care au drept obiectiv promovarea uneia sau 

mai multor ramuri sportive sau discipline sportive, după caz, practicarea acestora de 

către membrii lor şi participarea la activităţile şi competiţiile sportive.”

8. Articolul 23, se modifică şi se completează după cum urmează:
„Art.23. Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific şi de 

forma juridică, se înscriu în Registrul sportiv. Procedurile de înregistrare şi de 

atribuire a Certificatului de identitate sportivă şi a numărului de identificare se 

stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. Procedurile de înregistrare a 

Certificatului de identitate sportivă se poate transmite şi în format electronic.”

9. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi se completează după cum
urmează:

„(2) Structurile sportive oficial recunoscute se pot afilia după cum urmează:
a) la asociaţiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe 

discipline sportive sau ramuri de sport, după caz, constituite potrivit prevederilor art. 
34, pentru participarea la competiţiile oficiale locale;

b) la federaţia sportivă naţională corespunzătoare, constituită potrivit 
prevederilor art.35-41, pentru participarea la competiţiile oficiale naţionale sau 

internaţionale.”

10. La articolul 28, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin.(7) 

cu următorul cuprins:
„(7) 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.”
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11. La articolul 34, alineatele (1), (4), (6) şi (7) se modifică şi se completează 

după cum urmează:
„(1) Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe discipline/ramuri 

de sport sunt persoane juridice de drept privat, având drept scop organizarea 

activităţii în ramura de sport respectivă la nivelul judeţului sau al municipiului 
Bucureşti, cu respectarea statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale.

(4) Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe discipline/ramuri 
de sport sunt constituite din secţiile asociaţiilor şi cluburilor sportive cuprinse în 

sistemul competiţional judeţean, afiliate şi recunoscute de acestea.
(6) La nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, se poate 

constitui, pentru o disciplină/ramură de sport, o singură asociaţie judeţeană.
(7) Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti, recunosc şi sprijină asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe 

discipline sportive/ ramuri de sport, care funcţionează în raza lor teritorială.”

12. Articolul 35, alineatul (1) se modifică şi se completează după cum
urmează:

„(1) Federaţiile sportive naţionale sunt structuri sportive de interes naţional, 
constituite prin asocierea cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene şi ale 

municipiului Bucureşti, pe discipline sportive sau ramuri de spoit, după caz.”

13. Articolul 36, alineatul (2) se modifîcă şi se completează după cum
urmează:

„(2) Pentru o disciplină sportivă sau ramură de sport, după caz, se poate 

constitui, în condiţiile legii, o singură federaţie sportivă naţională.”

14. La articolul 36, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(2^) 

cu următorul cuprins;
„(2^) O disciplină sportivă, ramură de sport sau probă de concurs, după caz, 

se poate regăsi doar într-o singură federaţie sportivă naţională.”

15. Articol 37, la alineatul (1) literele a) şi c) se modifică şi se completează 

după cum urmează:
„a) elaborează strategia naţională de dezvoltare a disciplinei sportive sau 

ramurii de sport, după caz, şi controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliaţi;
c) organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor pe discipline 

sportive sau ramuri de sport, după caz, privind formarea, perfecţionarea continuă, 
clasificarea şi promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu de funcţionare;”
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16. La articolul 38, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(l’), 
cu următorul cuprins:

„(l^)înscrierea în Registrul sportiv, pentru obţinerea Certificatului de 

identitate sportivă se poate face şi în format electronic.”

17. La articolul 39, alineatul (4) se modifică şi se completează după cum
urmează:

„(4) Federaţiile sportive naţionale nu pot greva sau înstrăina bunurile mobile 

sau imobile, finanţate total sau parţial din fonduri publice, prin programe, şi nu pot 
schimba destinaţia acestora.”

18. La articolul 42, alineatele (1), (6), (7) şi litera a) a alineatului (9) se 

modifică şi se completează după cum urmează:
„(1) Ligile profesioniste sunt structuri sportive constituite prin asocierea 

cluburilor sportive profesioniste pe discipline sportive sau ramuri de sport, după caz.
A

(6) înfiinţarea ligilor profesioniste ca structuri sportive şi dobândirea 

personalităţii juridice se fac în condiţiile legii, în baza acordului obligatoriu al 
federaţiei sportive naţionale corespunzătoare şi a avizului obligatoriu al Ministerului 
Tineretului şi Sportului.

(7) Pentru o disciplină sportivă sau ramură de sport, după caz, se poate 

constitui o singură ligă naţională profesionistă. Prin excepţie, se pot înfiinţa ligi 
profesioniste, pe niveluri competiţionale, în cadrul aceleiaşi ramuri de sport.

(9) a) organizează competiţia oficială profesionistă în disciplina sportivă 

sau ramura de sport, după caz, respectivă şi la nivelul stabilit de federaţia sportivă 

naţională;”

19. La articolul 59, alineatul (3) se modifică şi se completează după cum
urmează:

„(3) Instructorii sportivi se formează în cadrul liceelor cu program sportiv, 
claselor vocaţionale cu program sportiv , în condiţiile legii. Instructorii sportivi se pot 
forma şi prin cursuri organizate de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv 

a municipiului Bucureşti, facultăţi de profil, federaţii sportive naţionale sau de alte 

persoane juridice interesate, cu avizul Ministerului Tineretului şi Sportului în 

condiţiile legii.”
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20. La articolul 59, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(l^), 
cu următorul cuprins:

„(l^)Ministerul Tineretului şi Sportului poate delega sarcinile Centrului 
National de Perfecţionare al Antrenorilor.”

21. La articolul 59, alineatul (4) se modifică şi se completează după cum
urmează:

„(4) Standardele de evaluare în domeniul educaţiei fizice şi sportului, în 

vederea acreditării sau autorizării unităţilor, instituţiilor de învăţământ, a cursurilor de 

pregătire şi perfecţionare profesională a adulţilor, se stabilesc de organismele abilitate 

prin lege, Ministerul Tineretului şi Sportului şi, după caz, cu Ministerul Educaţiei 
Naţionale.”

22. Articolul 62, se modifică şi se completează după cum urmează:
„Art.62- In activitatea de educaţie fizică şi sport, pe lângă profesorii cu 

diplomă de licenţă sau de absolvire, antrenorii, instructorii şi managerii din domeniu, 
psihologi sportivi, pot funcţiona ca specialişti şi alte persoane calificate pentru 

asistenţă medicală, cercetare şi asistenţă ştiinţifică, organizare şi conducere tehnică, 
precum şi pentru alte ocupaţii complementare specificate în regulamentul de aplicare 

a prezentei legi.”

23. La articolul 79, alineatul (1) se modifică şi se completează după cum
urmează:

„(1) Schimbarea destinaţiei sau desfiinţarea unor baze sportive aparţinând 

domeniului public ori privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se va 

putea face numai prin hotărâre a Guvernului şi cu construirea prealabilă pe raza 

teritorială, altor baze sportive similare celor desfiinţate.”
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 

condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a llI-a din Constituţia României, 
republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUI

Anca Dana Drasu


