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educa^iiei fizice $i sportului 

(L466/2021)

in conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru inva^amant, tineret §\ sport, prin 
adresa nr. L466/2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului in vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea §i 
completarea Legii nr.69/2000 a educafiei fizice §i sportului, initiatori: Matei 
Constantin-Bogdan - senator PSD; Amet Varol - deputat UDTTMR (minoritati); Budai 
Marius-Constantin - deputat PSD; Citea Vasile - deputat PSD; Georgescu Nicolae - deputat 
PSD; Munteanu Remus - deputat PSD; Nea^a Eugen - deputat PSD; Ni5;a Nicu - deputat PSD; 
Popa §tefan-Ovidiu - deputat PSD; Popica Eduard-Andrei - deputat PSD; Solomon Adrian - 
deputat PSD.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare extinderea categoriilor de 
sportivi care beneficiaza, la cerere, de stimulent financiar (renta viagera) acordat in functie 
de performanta sportiva realizata si includerea unei noi categorii de participant la 
activitatea sportiva (antrenorii] in randul celor care beneficiaza in prezent de acest 
stimulent financiar.

Consiliul Legislativ si Consiliul Economic si Social au analizat propunerea legislative 
§i au avizat favorabil cu observaJ;ii ^i propuneri.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancare ^i pia^a de capital si Comisia pentru 
drepturile omului, egalitate de §anse, culte §i minoritej:i au transmis aviz favorabil.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, in conformitate cu prevederile art. 
63 din Regulamentul Senatului, republicat, din partea Guvernului: domnul Cristian Ghite - 
subsecretar de stat in cadrul Ministerului Educatiei.

In cadrul dezbaterilor, s-au formulat amendamente care, supuse votului, au fost 
admise §i se regesesc in Anexa ce face parte integrante din prezentul raport.
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In §edin^:a din 16 octombrie 2021, membrii Comisiei au luat in dezbatere 
propunerea legislativa si au hotarat cu majoritate de voturi, sa adopte raport de 
admitere cu amendamente admise.

Comisia pentru mvafamant, tineret ^i sport supune spre dezbatere §i adoptare 
plenului Senatului raportul de admitere cu amendamente admise, precum si 
propunerea legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din 
categoria legilor ordinare §i urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art.76 
alin.[2] din Constitufie.

Potrivit art.75 din Constitui:ia Romaniei, republicata, §i art. 92 alin.(7] pct.l din 
Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Camera sesizata.

Pre§edinte, Secretar,

Senator Ambrozie-lrineu DARAUSenator Monica-Cristina ANISIE
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Anexa la Raportul cu nr. Nr. XXVIII/335/16.11.2021

AMENDAMENTE ADMISE

Propunere legislativa pentru modificarea completarea Legii nr.69/2000 a educa^iei fizice sportului

Nr.
crt. Text propunere legislativa Amendamente

Articol unic - Legea nr. 69 din 28 
aprilie 2000 a educatiei fizice si sportului 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se 
modifica si completeaza dupa cum 
urmeaza:

1.

2. 1. La articolul 64 alineatul (1) se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Sportivul de performanta care a obtinut 
o medalie de aur, de argint sau de bronz in 
probele sportive individuale ori pe echipe 
din cadrul Jocurilor Olimpice sau Jocurilor 
Paralimpice ori o medalie de aur, de argint 
sau de bronz la campionatele mondiale 
sau europene de senior! la probele sportive 
individuale sau pe echipe ce au fost incluse 
cel putin o data in programul Jocurilor 
Olimpice sau al Jocurilor Paralimpice are 
dreptul, la cerere si cu confirmarea

1. La articolul 64 alineatul (1) se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:
(IJ Sportivul de performanta care a obtinut 
o medalie de aur, de argint sau de bronz in 
probele sportive individuale ori pe echipe 
din cadrul Jocurilor Olimpice sau Jocurilor 
Paralimpice ori o medalie de aur, de argint 
sau de bronz la campionatele mondiale sau 
europene de senior!, la campionatele 
mondiale paralimpice sau campionatele 
europene paralimpice de seniori 
probele sportive individuale sau pe echipe 
ce au fost incluse cel putin o data in 
programul Jocurilor Olimpice sau al

Autor amendamente:

Senator Constantin - Bogdan MATEl, 

Grup parlamentar PSD

la
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Ministerului Tineretului si Sportului, la o 
renta viagera.

Jocurilor Paralimpice are dreptul, la cerere 
si cu confirmarea Ministerului Tineretului si 
Sportului, la o renta viagera.

2. La articolul 64, la alineatul (5) 
litera a) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins>

3. La articolul 64, la alineatul (5) litera a) 
se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a)a)
- 100% pentru prima medalie de aur 

obtinuta la jocurile olimpice sau la jocurile 
paralimpice;

-100% pentru prima medalie de aur 
obtinuta la jocurile olimpice sau la jocurile 
paralimpice;

Autor amendamente:- 80% pentru prima medalie de 
argint obtinuta la jocurile olimpice, la 
jocurile paralimpice, sau pentru prima 
medalie de aur obtinuta la campionatele 
mondiale ori europene, la campionatele 
mondiale paralimpice sau campionatele 
europene paralimpice;

- 70% pentru prima medalie de 
bronz obtinuta la jocurile olimpice, la 
jocurile paralimpice sau pentru prima 
medalie de argint obtinuta la campionatele 
mondiale ori europene, la campionatele 
mondiale paralimpice sau campionatele 
europene paralimpice;
- 60% pentru prima medalie de bronz 
obtinuta la campionatele mondiale ori 
europene, la campionatele mondiale 
paralimpice sau campionatele europene 
paralimpice;__________________________

-80% pentru prima medalie de 
argint obtinuta la jocurile olimpice, la 
jocurile paralimpice, sau pentru prima 
medalie de aur obtinuta la campionatele 
mondiale ori europene;

Senator Constantin - Bogdan MATEl, 

Grup parlamentar PSD

-70% pentru prima medalie de 
bronz obtinuta la jocurile olimpice, la 
jocurile paralimpice sau pentru prima 
medalie de argint obtinuta la 
campionatele mondiale ori europene;

- 60% pentru prima medalie de 
bronz obtinuta la campionatele 
mondiale ori europene.
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3. La articolul 64, la alineatui (5) 
dupa litera a) se introduce o noua litera, 
lit. ai) cu urmatorul cuprins:

4.

La articolul 64, la alineatui (5) dupa 
litera a) se introduce o noua litera, lit. a^) 
cu urmatorul cuprins:ai)

- 100% pentru antrenorii ai 
caror sportivi au obtinut prima medalie 
de aur la jocurile olimpice sau la jocurile 
paralimpice;

ai) Autor amendamente:
- 100% pentru antrenorii ai caror 

sportivi au obtinut prima medalie de aur la 
jocurile olimpice sau la jocurile paralimpice;

- 80% pentru antrenorii ai caror 
sportivi au obtinut prima medalie de argint 
la jocurile olimpice, la jocurile paralimpice 
sau pentru prima medalie de aur obtinuta la 
campionatele mondiale ori europene, la 
campionatele mondiale paralimpice sau 
campionatele europene paralimpice;

- 70% pentru antrenorii ai caror 
sportivi au obtinut prima medalie de bronz 
la jocurile olimpice, la jocurile paralimpice 
sau pentru prima medalie de argint obtinuta 
la campionatele mondiale ori europene, la 
campionatele mondiale paralimpice sau 
campionatele europene paralimpice;

60% pentru antrenorii ai caror 
sportivi au obtinut prima medalie de bronz 
la campionatele mondiale ori europene, la
campionatele mondiale paralimpice sau 
campionatele europene paralimpice.

Senator Constantin - Bogdan MATEl, 

Grup parlamentar PSD- 80% pentru antrenorii ai caror 
sportivi au obtinut prima medalie de 
argint la jocurile olimpice, la jocurile 
paralimpice sau pentru prima medalie 
de aur obtinuta la campionatele 
mondiale ori europene;

- 70% pentru antrenorii ai caror 
sportivi au obtinut prima medalie de 
bronz la jocurile olimpice, la jocurile 
paralimpice sau pentru prima medalie 
de argint obtinuta la campionatele 
mondiale ori europene;

- 60% pentru antrenorii ai caror 
sportivi au obtinut prima medalie de 
bronz la campionatele mondiale ori 
europene.
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