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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
(b298/28.06.2021), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/3507 din 30.06.2021 şi înregistrată la Consiliul 

Legislativ cu nr.D597/l.07.2021,

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 

modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
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.b275/23.06.2021 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 analizarea acestora împreună în procedură 

legislativă şi adoptarea unui singur act normativ.



3. Referitor la Expunerea de motive, semnalăm că aceasta nu 

este suficient argumentată şi corelată cu soluţiile prevăzute în cuprinsul 

propunerii legislative. 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 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.l47 

alin. (4) potrivit cărora deciziile Curţii Constituţionale sunt general 

obligatorii".
A.

4. In acord cu normele de tehnică legislativă şi cu uzanţele 

normative, formulăm următoarele observaţii de ordin general:
4.1. Având în vedere prevederile art.36 alin.(l) din Legea 

nr.24/2000, potrivit cărora „actele normative trebuie redactate (...) cu 

respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie"^ atât 

Expunerea de motive, cât şi propunerea legislativă vor fî redactate cu 

diacritice.
4.2. La articolul unic, partea introductivă, data calendaristică 

ce corespunde editorialului în care a fost publicată Legea educaţiei 

fizice şi sportului nr. 69/2000, respectiv „09 mai 2000”, va fî redată „9 

mai 2000”.
4.3. Părţile dispozitive ale punctelor articolului unic se vor 

redacta folosind următoarele modele:
„La articolul..., alineatul/alineatele (...) se modifică şi va/vor 

avea următorul cuprins:”;
„La articolul... alineatul (...), litera/literele ...) se modifică şi 

va/vor avea următorul cuprins:”;
„Articolul... se modifică şi va avea următorul cuprins:”
„La articolul ..., după alineatul (...) se introduce un nou 

alineat, alin. (...), cu următorul cuprins:”.
4.4. Pentru pentru unitate terminologică, sugerăm înlocuirea în 

cuprinsul acesteia a sintagmelor „disciplină sportivă sau ramură de 

sport, după caz” şi, respectiv, „disciplină/ramură de sport” cu expresia 

„disciplină sportivă sau ramură de sport”. Observaţia este valabilă
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şi pentru situaţiile asemănătoare din cuprinsul propunerii 

legislative.
Semnalăm, totodată, că expresiile „ramură de sport” şi „ramuri de 

sport” se regăsesc şi în cuprinsul altor prevederi ale Legii nr.69/2000 a 

căror modificare nu a fost propusă, prin prezenta iniţiativă legislativă, 
în sensul înlocuirii acestora cu sintagmele „disciplină sportivă sau 

ramură de sport”, respectiv „discipline sportive sau ramuri de sport”.
5. Pe plan redacţional şi sub aspectul respectării normelor de 

tehnică legislativă, formulăm următoarele observaţii şi propuneri cu 

privire la elementele structurale care fac obiectul modificării sau 

completării:
5.1. La pct.l, pentru supleţea textului propus pentru art.l3 

alin.(3), sugerăm renunţarea la modificarea acestuia, întrucât 

introducerea cuvântului „putea” nu schimbă înţelesul iniţial al normei 

respective.
De asemenea, semnalăm că la alin.(5) lipseşte semnul de 

punctuaţie „ . ” de la sfârşitul propoziţiei. Observaţia este valabilă şi 
pentru modificarea alin.(2) al art.36.

5.2. La pct.2, pentru corectitudinea exprimării normei preconizate 

la art.l4 alin.(9), sintagma „Disciplina sportiva sau ramura de sport, 
după caz, în care se poate practica sportul profesionist se stabilesc prin 

hotărâre a Guvernului...” se va reda astfel: „Disciplinele sportive şi 
ramurile de sport în care se poate practica sportul profesionist se 

stabilesc prin hotărâre a Guvernului...”.
5.3. La pct. 3, partea dispozitivă, având în vedere că la art.l4^ 

ambele alineate ale articolului fac obiectul modificării, este necesară 

reformularea acesteia astfel:
„3, Articolul 14^ se modifică şi va avea următorul cuprins:”,

după care va fi redat între ghilimele textul propus al articolului.
5.4. La pct.5, cu privire la norma propusă pentru art.18 alin.(l) 

lit.e), sugerăm ca sintagma „conlucrează cu Comitetul Olimpic şi 
Sportiv Român, Federaţiile Sportive Naţionale, Federaţia Sportul 

Şcolar şi Universitar şi cu Comitetul Naţional Paralimpic” să fie redată 

sub forma „conlucrează cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, 
federaţiile sportive naţionale, Federaţia Sportul Şcolar şi Universitar şi 
Comitetul Naţional Paralimpic”.
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5.5. La pct.7, referitor la norma preconizată pentru alin.22 

alin.(l), din considerente de unitate terminologică, sintagma „ramuri 

sportive sau discipline sportive, după caz” se va reda sub forma 

„discipline sportive sau ramuri de sport”.
5.6. La pct.8, în ceea ce priveşte norma propusă pentru art.23 teza 

finală, este necesară reanalizarea şi reformularea propoziţiei 

„Procedurile de înregistrare a Certificatului de identitate sportivă se 

poate transmite şi în format electronic”, întrucât aceasta este lipsită de 

claritate şi nu este corectă din punct de vedere gramatical.
Raportat la obiectul normei propuse, menţionăm că Regulamentul 

de punere în aplicare a Legii nr.69/2000, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.884/2001, prevede la art.59 că ..Ministerul Tineretului şi 

Sportului şi direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului 

Bucureşti vor asigura înregistrarea şi aducerea la zi a evidenţei 

structurilor sportive, pe suport de hârtie şi electronid^ şi că ministerul 

..va lua măsuri pentru dotarea cu mijloacele tehnice necesare 

informatizării sistemului de evidenţă a structurilor sportive''.
5.7. La pct.9, întrucât se propune, de fapt, modificarea unei 

singure litere, partea dispozitivă va fi reformulată astfel:
„La articolul 24 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:”, după care se va reda între ghilimele textul propus 

pentru litera respectivă.
5.8. La pct.lO, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă 

şi corectitudinea exprimării în cazul textului propus la art.28 alin.(7), 
sintagma „vor introduce în obiectul de activitate discipline sportive sau 

ramuri de sport, numai cu avizul prealabil al federaţiilor sportive 

naţionale de specialitate” se va reda „introduc în obiectul de activitate 

discipline sportive sau ramuri de sport numai cu avizul prealabil al 
federaţiilor sportive naţionale din disciplina sportivă sau ramura de 

sport respectivă”.
Totodată, semnalăm că teza finală a alineatului propus, şi anume 

„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”, 
instituie un paralelism legislativ, întrucât reia ipoteza juridică de la 

alineatul (6) al aceluiaşi articol. Ca urmare, se impune eliminarea 

normei respective, având în vedere prevederile art. 16 alin.(l) din Legea 

nr.24/2000, potrivit cărora ..în procesul de legiferare este interzisă
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instituirea aceloraşi reglementări în mai multe articole sau alineate din 

acelaşi act normativ ori în două sau mai multe acte normative'".
5.9, Pentru aceleaşi considerente, semnalăm că la pct.l4, norma 

preconizată pentru art.36 alin.(2^) instituie un paralelism legislativ, 
întrucât reiterează practic, într-o formulare diferită, ipoteza juridică 

prevăzută la art.36 alin.(2). Propunem, de aceea, reanalizarea normelor 

propuse la alin.(2) şi alin.(2^) şi eventual comasarea acestora.
5.10. La pct.l6, întrucât o ipoteză juridică similară pare a fi 

avută în vedere de către iniţiatori, prin modificarea art.23, pentru 

toate structurile sportive, care includ şi federaţiile sportive naţionale, 
sugerăm reanalizarea necesităţii introducerii alin.(l^) la art.38, pentru 

a evita un posibil paralelism în reglementare cu soluţia propusă la 

art.23.
5.11. La pct.18, partea dispozitivă trebuie reformulată astfel:
„La articolul 42, alineatele (1), (6), (7) şi litera a) a alineatului 

(9) se modifică şi vor avea următorul cuprins;”, după care se vor reda 

între ghilimele textele propuse pentru fiecare dintre elementele 

structurale, cu precizarea că la textul propus pentru lit.a) se va elimina 

cifra (9), întrucât nu se modifică şi partea introductivă a respectivului 

alineat.
A

In ce priveşte textul propus pentru art.42 alin.(6), întrucât 

formularea „acordului obligatoriu” nu este specifică limbajului 

normativ şi este lipsită de claritate, sugerăm reanalizarea acesteia.
5.12. Potrivit uzanţelor normative, pct.l9 şi 21 trebuie comasate, 

întrucât vizează modificarea unor alineate ale aceluiaşi articol, si devin 

astfel pct.20, iar pct.20 devine pct.l9 pentru a respecta ordinea 

elementelor structurale din actul normativ de bază, urmând ca restul 

punctelor să fie renumerotate.
Astfel, partea dispozitivă a noului pct.20 trebuie reformulată 

după cum urmează:
„La articolul 59, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins:”, după care se vor reda între ghilimele textele 

propuse pentru alineatele respective.
La textul propus pentru art.59 alin.(3), pentru supleţea normei, 

sintagma „liceelor cu program sportiv, claselor vocaţionale cu program 

sportiv” se va reformula astfel: „liceelor sau claselor vocaţionale cu 

program sportiv”. Totodată, pentru claritatea exprimării, sugerăm ca 

expresia „facultăţi de profil” să fie înlocuită cu formularea „facultăţi cu 

profil sportiv”, în măsura în care iniţiatorii intenţionează să permită
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unor astfel de facultăţi organizarea de cursuri de formare pentru 

instructorii sportivi.
Referitor la textul preconizat pentru art.59 alin.(4), pentru 

corectitudinea exprimării, sintagma „Ministerul Tineretului şi Sportului 

şi, după caz, cu Ministerul Educaţiei Naţionale” se va înlocui cu 

expresia „în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi, după 

caz, cu Ministerul Educaţiei”.
5.13. La actualul pct.20, care devine pct.l9, textul propus pentru 

art.59 alin.(l^), şi anume „Ministerul Tineretului si Sportului poate 

delega sarcinile Centrului National de Perfecţionare al Antrenorilor”, 
trebuie reformulat, fiind lipsit de claritate, întrucât nu rezultă care sunt 

„sarcinile” ce pot fi delegate de către minister. Totodată, recomandăm 

a se ţine cont de faptul că noţiunea juridică specifică folosită în cazul 

instituţiei delegării, în sensul avut în vedere de către iniţiatori, o 

reprezintă noţiunea de „atribuţii”.
De asemenea, semnalăm că normele de tehnică legislativă impun 

utilizarea denumirilor corecte sau actuale ale instituţiilor; prin urmare, 
denumirea organismului către care ministerul poate delega anumite 

atribuţii va fi redată sub forma „Centrului National de Formare si 
Perfecţionare a Antrenorilor”,

5.14. La actualul pct.22, care devine pct.21, la textul propus 

pentru art.62 sugerăm ca sintagma „pe lângă profesorii cu diplomă de 

licenţă sau de absolvire, antrenorii, instructorii şi managerii din 

domeniu, psihologi sportivi” să fie reformulată astfel: „pe lângă 

profesorii cu diplomă de licenţă sau de absolvire, antrenorii, 
instructorii, psihologii sportivi şi managerii din domeniu”.

5.15. La actualul pct.23, care devine pct,22, sintagma „şi cu 

construirea prealabilă pe raza teritorială ,” din cuprinsul textului 

preconizat pentru art. 79 alin. (1) este lipsită de claritate; în consecinţă, 
sugerăm revederea şi reformularea acesteia.

6. Semnalăm că, întrucât orice reglementare infralegală trebuie să 

se circumscrie cadrului normativ primar, ca urmare a prezentei 

modificări şi completări a Legii nr.69/2000 devine necesară şi 
modificarea în mod corespunzător a Regulamentului de punere în 

aplicare a dispoziţiilor legii, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr,884/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr,578 din 14 septembrie 2001. în acest sens, pentru rigoare normativă.
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sugerăm introducerea unui nou articol, „Artll”, care să prevadă 

necesitatea modificării Hotărârii Guvernului nr.884/2001.
A

In această situaţie, articolul unic va deveni „Art.I”.
7. Având în vedere intervenţiile legislative preconizate prin 

prezenta propunere legislativă, 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, 
propunem introducerea în finalul actului supus avizării a unui articol 

distinct, „ArtJII”, 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 cele aduse 

prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.”

P

Florin
A

Bucureşti
Nr.605/26.07.2021
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Măi.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 
data de 31 dec.200]

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 şl alin.(J0_J) la arl.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 ] 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 M. Of. nr. 716/9 nov. 2001
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 56/2001 privind modiOcarea 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 
Lege privind impozitul pe profit

M. Of. nr. 456/27 iun. 2002 abrogă prevederile art. 68

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

abrogă prevederile art. 77

8 modificări prin L. nr. 221/2003 M. Of. nr. 367/29 mai 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).

9 modificări 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

10 modificări prin L. nr. 194/2004 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 aie administraţiei publice centrale şl a 
unor instituţii publice

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

L. nr. 472/2004 modifica ari.2 alin.(3). ari.6 alin.(2j. (3).
(4) şi (5), ail.n. art.I4. tHhif Titlului Jll, 
art.18 alm.(]) lii.J), i) şij). art.20 alin.(l). 
ari.2J aîin.(I) lil.b) şiJ). an.22 aliii.(l). 
ari.28 alin.(J) şi f5). an.29 alin.(2), ari.3! 
aliji.(}) şi (3). an.32 a!in.(J} şi (4), an.34 
alin.(l), an.37 alin(î) Ut. b) şi h). an.42 
aTm.(5). an.45 alin.(]) partea introductivă 
şi iit.b) şi c). an.48 alin.(J)partea 
introductivă, art.61 alin.Q), an.65. an.67 
aUn.(3) şi (4). an.69 aim.(l), art.lO a}in.(J) 
lit.c). an.7J a!in.(!) Iii.J). art.7î alin.(2) 
lit.a), ari. 75 lil.a) şif), art. 76, ari. 78 
aîin.(3). ari.79. art.SO aîin.(5). (6). (14) şi 
(15). an.86 alin.(2) şi (3). an.89 alin.(l). 
an.9} alin.(}) lit.a). ari.9} alin.(2), art.92, 
an.95 : introduce lit.g_l) la an. 18 
alin.(l): capitolul IU după an.20cu art. 
20_1., lit.g) la art.2J, an.45_l, a!in.(l_l) 
la art.64. lit.g) la art. 70 alin.(l). lit.g) la 
art.70 aUn.(2), lit.i) la art.71 alin.(l). liU) 
şi j) la an. 71 alin. (2), art.78_l. lii.J) la 
an.80 alin.(12). art.S3_J, an.S3_2. alin.(4} 
şi (5) la an.S6. lit.i), j) şi k) la art.SS. 
an.88_l; abrogă ort.28 alin. (4). ari.31 
alin. (4), an.32 alin. (2) şi (3), capitolul VII 
a! titlului IV. art.44. art.45 alin.(2)

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

aprobată cu modificări prin L. nr. 293/2005

M. Of. nr. 680/28 iul. 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 an.S6 alin.(2)

i-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
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 205/2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000

M. Of. nr. 403/1 Ornai 2006 aprobă ai modificăn O. V. G. nr. 205/2005 
şi modifică art. 14 alin. (2) şi (3)

16 modificări prin L. nr. 241/2007 M. Of. nr. 496/24 iul. 2007 abrogă an. 76
Lege pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt 
acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale 
unor bunuri

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 art. 36 alin. (3). art. 41. art. 89 
alin. (1) Ut. b);
introduce alin. (4) la ari. 55. Ut. I) la aii. 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 expioatarea 
jocurilor de noroc

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

abrogă ari. 70 alin. (i) lii. g). ari. 71 alin. 
(!) Ut. e) şi art. 74 Ut. 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 ari. 80 alin. (3) şi (4)

M. Of. nr. 254/8 mai 2013

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

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

M. Of. nr. 512/22 iul. 2010 abrogă ari. 19

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

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

modifică an. 64 alin. (5) Ui. b) şi alin. (6)

22 modificări prin L. nr. 268/2011 M. Of. nr. 870/9 dec. 2011 aprobă O.G. nr. 15/2010
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2010 
privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi 
sport

23 .modificări prin 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)

24 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
Lege pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000

introduce capitolul 111 _! cu art. 11_1 şi 
11 2

26 modificări prin O.U.G. nr. 58/2014 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

modifică art. 22 alin. (2). art. 29 alin. (1): 
introduce art. 18_1. alin. (3) la ai1. 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 
completări prin

introduce alin. (1_1) la art. 79

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

28 modificări prin O.U.G. nr. 2/2015 M. 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

modifică art. 18_1 Ui. 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 măsuri financiare şi pentru 
modificarea unor acte normative

aprobă O.U.G. nr. 58/2014 şi introduce 
alin. (2) la ari. JS_J

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. 2/20 J 5 şi modifică an. 
Î8J alin. (j) Ut. b)

31 modificări prin L. nr. 194/2015 M. Of. nr. 507/9 iul. 2015 modifică ari. 18 alin. (I) Ut. c), an. 64 alin. 
O)- OJ)’ (V fi alin. (3):
introduce ari. I6_I: 
înlocuieşte sintagmele "persoane cu 
handicap" şi "persoane cu dizabilităţi" cu 
sintagma "persoane cu ne^^oi speciale"

Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr. 69/2000

32 completat prin O.U.G. nr. 40/2016 M. Of. nr. 490/30 iun. 2016 introduce Ut. u) la ort. 18 alin. (!)
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

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 modificări şi L. nr. 58/2017 
completări prin

modifică ari. J6_J alin. (5), ari. 64 alin. (!) 
, (]_!) şi (3), ari. 64 alin. (5) Ut. b):

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

introduce Ut. c) la art. 64 alin. (5). ari. 
64 I. art. 67 1;

abrogă aii. 64 alin. (6):

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

34 modificări prin 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

L. nr. 58/2017 modifică art. 64 aUn.(J_])partea 
introductivă, art. 64_1 alin. (3). aii. 67_î 
alin. (!) Ut. c) şi d) şi aUn.(2) partea 
introductivă;

introduce Ul.e) la art. 67_J aUn.(I)
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35 modificări prin O.U.G. nr. 38/2017 M. Of. nr. 403/29 mai 2017 modifică ari. 14 alin. (2) Ut. b). ari. 14 alin. 

Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii (2_1), (6) şi (7), ari. I8_l, ari. 20_2 alin.
(3) Ut. a), art. 29 alin. (1). arî. 67 alin. (2) 
Iii. b). art. 67 alin. (3) Ut. b). art. 67_1 alin. 
(2) lit. J), art. 67_} alin. (3), anexa şi 
înlocuieşte denumirea Comitetul Olimpic 
Român " cu denumirea „Comitetul Olimpic 
şi Sportiv Român

educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
aprobată cu modificări şi L. nr. 90/2018 

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

introduce alin. (l_l) la art. 14 şi alin. 
(1_1)-(1_3) la art. 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 art. 14 alin. (1_1). art. }8_1 alin. 
(1). alin. (2) partea introductivă şi alin. (3), 
art. 67 _1 alin. (1) Ut. e), art. 78 alin. (3) şi 
anexa:

introduce art. 14_1 şi 14_2. Ut. g) şi h) la 
art. 18_1 alin. (2). alin. (4_1) la ari. 20_2, 
alin. (1_4) la art. 67_1, alin. (2) la art. 
78_1 şi art. 94__1;

abrogă art. 14 alin. (3)

37 completat prin L. nr. 108/2018 M. Of. nr. 422/17 mai 2018 introduce alin. (9_1) la art. 6
Lege pentru completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000

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