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Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi

Nr. XXVI/45/]6.02.2022

AVIZ

Propunere legislativă pentru completarea articolului ISindicel din Legea educaţiei fizice
şi sportului nr.69/2000

Comisia pentru drepturile omului, egalitate dc şanse, culte şi minorităţi, prin adresa nr. 
L42/2022 din data de 7.02.2022, a fost sesizată, în vederea întocmirii avizului, cu Propunere 
legislativă pentru completarea articolului ISindicel din Legea educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000, iniţiatori: Bodea Marius - senator USR PLUS; Apostol Alin-Gabricl - deputat 
USR PLUS; Bama Uie-Dan - deputat USR PLUS; Buzoianu Diana-Anda - deputat USR^PLUS; 
Fălcoi Nicu ~ deputat USR^PLUS; Gheba Daniel-Sorin - deputat USR_PLUS; Ghera Giureci-Slobodan 
- deputat UCR (minorităţi); Giurgiu Adrian - deputat USR PLUS; ilie Victor - deputat USR PLUS; 
Lazăr lon-Marian - deputat USR_PLUS; Lazăr Teodor - deputat USR_PLUS; Mihălcescu Carmen- 
Ileana - deputat PSD; Miruţă Radu-Dinel - deputat USR^PLUS; Molnar Radu-Iulian - deputat 
USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena - deputat USR_PLUS; Ozmen Oana-Marciana - deputat 
USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia - deputat USR PLUS; Stancu Ionel - deputat AMR (minorităţi); 
Suciu Vasile-Daniel - deputat PSD; Teniţă Dragoş-Cătălin - deputat USR_PLUS; Toda Daniel-Liviu - 
deputat USR PLUS; Todosiu Beniamin - deputat USR PLUS; Ţoiu Oana-Silvia - deputat 
USR PLUS.

în şedinţa din 16.02.2022, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi 
minorităţi a hotărât, in unanimitate, să adopte un aviz favorabil cu amendament admis, cuprins în 
anexa nr. L

Preşedintă, Secretar,

Senatoar ^GU Anca Dana Senator NEAGU lonuţ

Doamnei senatoare ANISIe Monica*Cristina, 
Preşedinta Comisiei pentru învăţământ

Domnului senator IVfUREŞAN Claudiu-Marinel,
Preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
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Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi 
XXVI/45/2022

Anexa nr.l

Amendamente Admise

la Propunere legislativă pentru completarea articolului ISindicel din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000

L42/2022

Nr. Textul propunere legislativă ObservaţiiText amendament
crt.

Articol unic. - La articolul 18‘
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 (4) se introduce alineatul 
(5) cu următorul cuprins:

Articol unic. - La articolul 18^ din Legea educaţid
fizice şi sportului nr,69/2000, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 200 din 
9 mai 2000, cu modificările şi completările 
ulterioare, după alineatul (4) se introduce un nou 
alineat, alin. (5) cu următorul cuprins:

1. Amendament propus de domnul 
senator Matei Bogdan şi adoptat 
cu unanimitate de voturi.

“(5) în măsura în care se alocă sume din bugetul 
local sau central pentru finanţarea activităţii 
sportive potrivit alin. (1), (2) sau (4), minim 35% 
din cuantumul aprobat va fi direcţional pentru 
susţinerea activităţii sportive Ia nivel de copii şi 
juniori.”

'’(5) Din sumele alocate din bugetul local pentru 
finanţarea activităţii sportive potrivit alin. (I), 
(2) sau (4), minim 20% din cuantumul aprobat 
va fi direcţionat pentru susţinerea activităţii 
sportive şi promovarea unui stil de viaţă sănătos 
la nivel de copii si juniori pe bază de proiecte 
anuale”.
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Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi

Nr. XXVI/45/16.02.2022

AVIZ

la
Propunere legislativă pentru completarea articolului ISindicel din Legea educaţiei fizice

şi sportului nr.69/2000

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi, prin adresa nr. 
L42/2022 din data de 7.02.2022, a fost sesizată, în vederea întocmirii avizului, cu Propunere 
legislativă pentru completarea articolului ISindicel din Legea educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000, iniţiatori: Bodea Marius - senator USR_PLUS; Apostol Alin-Gabriel - deputat 
USR_PLUS; Bama Ilie-Dan - deputat USR PLUS; Buzoianu Diana-Anda - deputat USR_PLUS; 
Fălcoi Nicu - deputat USR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin - deputat USR PLUS; Ghera Giureci-Slobodan 
- deputat UCR (minorităţi); Giurgiu Adrian - deputat USR_PLUS; Ilie Victor - deputat USR PLUS; 
Lazăr lon-Marian - deputat USR PLUS; Lazăr Teodor - deputat USR_PLUS; Mihălcescu Carmen- 
Ileana - deputat PSD; Miruţă Radu-Dinel - deputat USR PLUS; Molnar Radu-Iulian - deputat

deputat USR_PLUS; Ozmen Oana-Marciana - deputatUSR_PLUS; Neagu Denisa-Elena 
USR PLUS; Rizea Cristina Camelia - deputat USR_PLUS; Stancu Ionel - deputat AMR (minorităţi); 
Suciu Vasile-Daniel - deputat PSD; Teniţă Dragoş-Cătălin - deputat USR_PLUS; Toda Daniel-Liviu - 
deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin - deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia - deputat 
USR PLUS.

în şedinţa din 16.02.2022, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi 
minorităţi a hotărât, în unanimitate, să adopte un aviz favorabil cu amendament admis, cuprins în 
anexa nr. 1.

Preşedintă, Secretar,

Senator NEAGU lonuţSenatoan GU Anca Dana

Doamnei senatoare ANISIc Monica-Cristina, 
Preşedinta Comisiei pentru învăţământ

Domnului senator MUREŞAN Claudiu-Marinel,
Preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
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Anexa nr.lComisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi 
XXVI/45/2022

Amendamente Admise

la Propunere legislativă pentru completarea articolului ISindicel din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000

L42/2022

ObservaţiiNr. Textul propunere legislativă Text amendament
crt.

Articol unic. - La articolul 18 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 (4) se introduce alineatul 
(5) cu următorul cuprins:

Articol unic. - La articolul 18 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 (4) se introduce un nou 
alineat, alin. (5) cu următorul cuprins:

Amendament propus de domnul 
senator Matei Bogdan şi adoptat 
cu unanimitate de voturi.

1.

“(5) în măsura în care se alocă sume din bugetul 
local sau central pentru finanţarea activităţii 
sportive potrivit alin. (1), (2) sau (4), minim 35% 
din cuantumul aprobat va fi direcţionat pentru 
susţinerea activităţii sportive la nivel de copii şi 
juniori.”

^’(5) Din sumele alocate din bugetul local pentru 
finanţarea activităţii sportive potrivit alin. (1), 
(2) sau (4), minim 20% din cuantumul aprobat 
va fi direcţionat pentru susţinerea activităţii 
sportive şi promovarea unui stil de viaţă sănătos 
la nivel de copii si juniori pe bază de proiecte 
anuale”.
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