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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.69/2000 a educaţiei ilzice şi sportului

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului
(b571/14.12.2021), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/6325/21.12.2021 şi înregistrată la Consiliul Legislativ 

cu nr.D1116/2L]2.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi 
al art.46 alin.(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, instituind în sarcina Comitetului Olimpic şi Sportiv 

Român obligaţia de a publica pe site-ul propriu sursele de finanţare, 
bugetul şi bilanţul contabil, nerespectarea acestei obligaţii constituind 

contravenţie sancţionată cu amendă. Potrivit Expunerii de motive, 
justificarea demersului este motivată de către iniţiatori de nevoia 

respectării principiului transparenţei în cheltuirea banilor publici.
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 faptul că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul 

Legislativ nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative 

preconizate.
2. Raportat la obiectul de reglementare al propunerii legislative, 

semnalăm că norme similare sunt prevăzute în Legea nr.544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public, care la art.2 

lit.a) teza finală prevede că „se supun prevederilor prezentei legi (...) 

organizaţiile neguvernamentale de utilitate publică, care 

beneficiază de finanţare din bani publicr. Potrivit art. 20’ alin.(l) şi



(2) şi art.75 lit,a) din Legea nr.69/2000, Comitetul Olimpic şi Sportiv 

Român este asociaţie de interes naţional, persoană juridică de drept 

privat, de utilitate publică, neguvernamentală, iar una dintre sursele de 

finanţare ale acestuia se constituie din sume de la bugetul de stat. Prin 

urmare, art.5 alin.(l) din Legea nr.544/2001 stabileşte şi în sarcina unor 

astfel de organizaţii obligaţia de a comunica din oficiu, inclusiv în pagina 

de internet proprie, o serie de informaţii de interes public, între care 

^^ursele financiare, bugetul şi bilanţul contabir.
Fără a ne pronunţa asupra oportunităţii soluţiei legislative propuse, 

semnalăm că prin introducerea sancţiunii contravenţionale a amenzii în 

cazul nerespectării obligaţiei sus menţionate se instituie un tratament 

juridic diferit faţă de reglementarea generală în materia liberului acces la 

informaţii de interes public. Astfel, Legea nr.544/2001 prevede în 

cuprinsul capitolului III - Sancţiuni - că refuzul angajatului desemnat de 

a aplica prevederile legii constituie abatere disciplinară şi că, în cazul în 

care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute în 

legea respectivă, aceasta poate face plângere la secţia de contencios 

administrativ a tribunalului.
3. Referitor la Expunerea de motive, menţionăm că aceasta nu 

respectă dispoziţiile art, 31 din Legea nr.24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. Totodată, semnalăm că soluţia 

legislativă privind instituirea unei sancţiuni contravenţionale nu este 

argumentată în cuprinsul instrumentului de motivare şi prezentare.
4. La titlu, pentru redarea corectă a denumirii actului normativ 

care face obiectul intervenţiei legislative, este necesară reformularea 

acestuia astfel:
„Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice

şi sportului nr.69/2000”.
5. Partea introductivă va fi marcată, după caz, „Articol unic” 

sau „Art. I”, în funcţie de însuşirea propunerii formulate la pct. 9 al 

prezentului aviz, şi va debuta astfel:
„Articol unic / Art. I - Legea educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000, publicată în...”.
Părţile dispozitive subsecvente nu vor fi numerotate ca articole 

distincte, ci vor fi puncte marcate cu cifre arabe: I, 2 şi 3.
6. Având în vedere că sursele de finanţare ale Comitetului 

Olimpic şi Sportiv Român sunt prevăzute la alin.(3) al art.20^, 
recomandăm ca alineatul propus de iniţiator să fie introdus după acest 

element structural. în acest caz, prima parte dispozitivă ar urma să 

fie formulată astfel:
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„1. La articolul 20^, după alineatul (3) se introduce un nou 

alineat, alin.(3^), cu următorul cuprins:”.
Pentru unitate redacţională cu prevederile Legii nr.544/2001, 

sugerăm ca alineatul propus la acest punct să fie redat astfel:
„(3^) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român are obligaţia să 

comunice din oficiu, prin publicare în pagina de internet proprie, 
sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil, în termen de 120 de 

zile de la încheierea exerciţiului financiar”.
7. Potrivit uzanţelor normative, a doua parte dispozitivă va fi 

redată astfel:
„2. La articolul 88, după litera 1) se introduce o nouă literă, 

litrn), cu următorul cuprins:”.
Având în vedere recomandarea de la pct.6 al prezentului aviz, 

norma propusă pentru lit.m) ar urma să fie redată astfel:
„m) nerespectarea prevederilor art.20^ alin.(3^).”

8. Pentru respectarea uzanţelor normative, a treia parte 

dispozitivă va fi redată astfel:
„3. La articolul 89 alineatul (1), litera b) se modifică şi va 

avea următorul cuprins:”.
(se redă textul propus pentru lit.b)).

9. Având în vedere intervenţiile legislative preconizate prin prezentul 

proiect, 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, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem introducerea în finalul actului supus 

avizării a unui articol distinct, art.II, care să cuprindă dispoziţia de 

republicare, cu următoarea redactare:
„Art.II. - 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.”
în măsura în care se va ţine cont de recomandarea supra, primul 

articol va fi marcat „Art.1”.

?^C.HEFio
Bucureşti 
Nr.26/l’l.01.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul... S''»Br

M. Of. nr. 200/9 mai 2000L. nr. 69/2000
Legea educaţiei fizice şi sportului

modificări prin O.U.G. nr. 240/2000 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 M. Of. nr. 403/20 iul. 2001

1 prorogă termenul prevăzut de art. 94 la 
data de 31 dec.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 şi alin.(10_l) la art.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 1 ian.2002 pre\>ederile art. 17
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
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 56/2001 privind modificarea şi completarea art. 43 din 
Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

M. Of. nr. 716/9 nov. 2001 respinge O.U.G. nr. 56/2001

s modificări prin L. nr. 345/2002 
Lege privind taxa pe valoarea adăugată

M. Of. nr. 371/1 iun. 2002 abrogă pre\’ederile art. 76 referitoare la 
scutirea de 71'A

6 modificări prin L. nr. 414/2002 
Lege privind impozitul pe profît

M. Of. nr. 456/27 iun. 2002 abrogă pre\’ederile 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 Iii. c_l la art. 70 alin. (2).

9 modificări prin 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 iucru 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

O.U.G. nr. 64/2003 modifică art. 10 alin. (3)

M. Of. nr. 486/31 mai 2004

’o 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 ale administraţiei publice centrale şi a 
unor instituţii publice

aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
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11,modificări prin L. nr. 472/2004 M. Of. nr. 1062/16 nov. 2004
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr. 69/2000

modijîcă an.2 alm.(S). ari.6 afin.(2). (3),
(4) şi (5), an.}]. on.l4. titlul Titlului IU, 
an. IS alin.(l) fii.fj, i) şi j), ari.20 aliu.(l). 
an.21 alin.(l) Hi.h} şij). art.22 alin.(}). 
art.28 alin.(}} şi (5). an.29 alin.(2). an.3! 
alin.(J) şi (3). an.32 alin.(l) şi (4). art.34 
a!in.(}). an.37 aJin(J) Ut. b) şi h). ari.42 
alin.(5). an.45 alin.(J) partea introductivă 
şi lit.b) şi c). arl.48 alin.(l)partea 
introductivă, ort.61 alin.(2). an.65. an.67 
alin.(3) şi (4). art.69 alin.(î). ari. 70 alin.(J) 
Iii.c). art.7] afin.(}) lit.J). ari.71 afin.(2) 
lit.a). art.75 Ut.a) şi f). art.76. arl.78 
alin.(3). an.79. art.SO alin.(5). (6). (14) şi 
05), an.86 alin.(2) şi (3). an.89 alin.O). 
an.9l alin.(l) lit.a). an.9l a}in.(2), art.92. 
an.95 : introduce lii-g_}) la art. 18 
alin.(J); capitolul UI după art.20cu an. 
20J.. nt.g) Ia art.2}. art.45J. alin.OJ) 
la ari.64. lit.g) la art. 70 alin.O). lU-g) la 
ari.70 alin.(2), lit.i) la art.7 J alin.(J). îit.i) 
şij) la art.7J aîin.(2), art.78_l, lit.J) la 
art.SO alin.(12), art.83_l. art.83_2. alin.(4) 
şi (5) la art.86. lit.i). j) şi k) la art.88. 
art.8S_l; abrogă art.28 alin.(4). art.31 
alin. (4), art.32 alin. (2) şi (3). capitolul Vil 
a! titlului IV. ort.44. an.45 alin.(2)

12 modificări prin M. Of. nr. 680/28 iul. 2005O.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

modiJică ort. 86 alin. (2)

M. Of. nr. 953/27 oct. 2005

13 modificări prin L. nr. 293/2005
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 119/2005 privind modificarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000

M. Of. nr. 953/27 oct. 2005 aprobă cu modificări O.U.C. nr. 119/2005 
şi modifică art.86 alin.(2)

1“ 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 M. Of. nr. 403/1 Ornai 2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 205/2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000

L. nr. 124/2006 aprobă cu modificări O.U.G. nr. 205/2005 
şi modifică art. 14 alin. (2) şi (3)

16 modificări prin L. nr. 241/2007
Lege pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt 
acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale 
unor bunuri

M. Of. nr. 496/24 iul. 2007 abrogă art. 76

17 modificări prin L. nr. 34/2009 M. Of. nr. 163/17 mar. 2009
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr. 69/2000

modifică art. 36 alin. (3), art. 41. art. 89 
alin. (1) Ut. b);
introduce alin. (4) la an. 55, Ut. l) la ari. 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 exploatarea 
jocurilor de noroc

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

abrogă ari. 70 alin. (J) Hi. g). aii. 71 alin. 
(}) lil. e) şi ari. 74 IU. 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 uneie măsuri în domeniui 
tineretului şi sportului

respinsă prin L. nr. 145/2013 M. Of. nr. 254/8 mai 2013

abrogă ari. 80 alin. (3) şi (4)

20 modificări prin O.G. nr. 15/2010 M. Of. nr. 512/22 iul. 2010
Ordonanţă privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor 
de tineret şi sport

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

abrogă ari. J9

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

21 modificări prin L nr. 225/2011
Lege pentru modificarea ari. 64 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000

M. Of. nr. 852/2 dec. 2011 modifică ari. 64 alin. (5) Ut. b) şi alin. (6)

22 modificări prin L. nr. 268/2011
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2010 
privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi 
sport

M. Of. nr. 870/9 dec. 2011 aprobă O.G. nr. 15/20J0

23 modificări prin L. nr. 50/2012 M. Of. nr. 185/22 mar. 2012
Lege pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educaţiei 
fizice şi sportului nr. 69/2000

modifică an. 3J alin. (2)

24 modificări prin L. nr. 145/2013 M. Of. nr. 254/8 mai 2013 respinge O.XJ.G. nr. 77/2010şi repune în 
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului vigoare art. 80 alin. (3) şi (4) 
nr. 77/2010 privind unele măsuri în domeniul tineretului şi 
sportului

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 Ill_] cu aii. 11 _1 şi 
11 2

26 modificări prin O.U.G. nr. 58/2014 M. Of. nr. 711/29 sep. 2014 modifică art. 22 alin. (2), art. 29 alin. (1); 
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri financiare introduce art. 18_1, alin. (3) la aii. 29 
şi pentru modificarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L.nr. 64/2015 
completări prin

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. (J_l) 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 aii. 18_1 Ut. b):

introduce alin. (2_1) la art. 14
M.Of. nr. 480/1 iul. 2015
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29 completat prin M. Of. nr. 222/1 apr. 2015
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru 
modificarea unor acte normative

L. nr. 64/2015 • aprobă O.U.G. nr. 58/2014 şi introduce 
alin. (2) la an. JS_J

30 modificări prin L. nr. 171/2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi alte măsuri

M. Of. nr. 480/1 iul. 2015 aprobă O.U.G. nr. 2/2015 şi modifică ari. 
1S_1 alin. (1) Ut b)

31 modificări prin L. nr. 194/2015
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr. 69/2000

M. Of. nr. 507/9 iul. 2015 modifică ari. 18 alin. (1) Ut e), ari. 64 alin. 
(1). (IJ). (5) şi (6). an. 65 alin. (3); 
introduce an. 16_1: 
înlocuieşte sintagjnele "persoane cu 
handicap" şi "persoane cu diiabilităţi" cu 
sintagma "persoane cu nevoi speciale”

32 completat prin O.U.G. nr. 40/2016 M. Of. nr. 490/30 iun. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

introduce Ut. u) la art. 18 alin. (1)

33 modificări prin 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

O.U.G. nr. 61/2016 modifică an. 16^1 alin. (5), an. 64 alin. (1) 
• ?' (V- <54 alin. (5) Ut b):

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

introduce Ut. c) la ari. 64 alin. (5). art. 
64_1. art 67_1:

abrogă an. 64 alin. (6):

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

34 modificări prin L. nr. 58/2017 ,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

modifică an. 64 alin.(l_l) partea 
introductivă, art 64_1 alin. (3), art. 67_1 
alin. (1) Uf. c) şi d) şi alin.(2) partea 
introductivă:

introduce Ute) la art. 67_1 aUn.(l)
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35 modificări prin O.U.G. nr. 38/2017 M. Of. nr. 403/29 mai 2017
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

aprobată cu modificări şi L. nr. 90/2018 
completări prin

modifică aii. Î4 alin. (2) IU. b). ari. 14 alin. 
(2_1), (6) şi (7), art. 18_1, art. 20_2 alin. 
(3) Iii. a), art. 29 alin. (I). ari. 67 alin. (2) 
lit. h). ari. 67 alin. (3) Ut. b), ari. 67_! alin. 
(2) Ut. f), art. 67_} alin. (3), anexa şi 
miocuieşte denumirea „ Comiielnl Olimpic 
Român " cu denumirea „ Comitetul Olimpic 
şi Sportiv Român

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

introduce alin. (J_J) 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. 18_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) Ia 
art. 18_1 alin. (2), alin. (4_1) la art. 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
Lege pentru completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000

introduce alin. (9_1) la art. 6

36 modificări prin O.U.G. nr. 114/2018 M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018
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

abrogă art. 70 alin. (1) Ut. c)

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) Ut. f).
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