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AVIZ
referitor Ia propunerea legislativă privind instituirea Zilei Sportului 

Românesc în prima duminică din luna iunie

Analizând propunerea legislativă privind instituirea Zilei 
Sportului Românesc în prima duminică din luna iunie
(bl27/9.03.2022), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 
adresa nr .XXXV/1433/15.03.2022 şi înregistrată la Consiliul 
Legislativ cu nr.D283/15.03.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In 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 instituirea Zilei Sportului 
Românesc în prima duminică din luna iunie.

Potrivit Expunerii de motive, drept argument în iniţierea 

propunerii legislative se specifică faptul că „Din ce in ce mai puţini 
români practică activităţi sportive recreaţionale sau de performanţa, 
una dintre urmările negative ale acestui fenomen fiind reducerea 
sănătăţii generale a populaţiei.”

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea art,75 alin.(l) din 

Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.
Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu 

se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.



2. întrucât soluţiile preconizate au implicaţii asupra bugetului de 

stat, sunt incidente prevederile art.lll alin.(l) teza a doua din 
Constituţia României, republicată, privind solicitarea unei informări 
din partea Guvernului, precum şi dispoziţiile art.l5 alin.(l) din Legea 

nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, referitoare atât la obligativitatea întocmirii unei fişe 

financiare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art.l5 din Legea 

responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, cât şi la 

obligativitatea precizării surselor de acoperire a majorării cheltuielilor 

bugetare.
A

In acest sens, precizăm că, la pct.71 din considerentele Deciziei
nr.643/2020, Curtea Constituţională a constatat că, ,,Neîndeplinirea 

obligaţiei solicitării fişei financiare conduce, în mod firesc, la 
concluzia că la adoptarea legii s-a avut în vedere o sursă de 

finanţare generală şi lipsită de un caracter obiectiv şi real, astfel că 
au fost încălcate prevederile constituţionale cuprinse în artl38 
alinfS) referitoare la stabilirea sursei de finanţare. Ca 

atare, cheltuielile preconizate prin textele de lege criticate grevează 
asupra bugetului de stat, adoptarea lor ar fi fost posibilă doar după 
stabilirea sursei de finanţare în condiţiile Legii fundamentale şi după 
solicitarea fişei financiare de la Guvern.^\

3. Precizăm faptul că, alte evenimente prin care este promovată 
practicarea sportului sunt sărbătorite în data de 6 aprilie - Ziua 

internaţională a sportului pentru dezvoltare şi pace (declarată la 23 

august 2013 de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, prin 
Rezoluţia 67/296), 10 aprilie - „Ziua Sportului Curat” (Hotărârea 

Guvernului nr.240/2016), 24 septembrie - Ziua Europeană a Sportului 
Şcolar, 1 octombrie - „Ziua sportului şcolar” (art.l 1 din Regulamentul 
de organizare şi desfăşurare a competiţiilor sportive şcolare, aprobat 
prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.4916/2020), 20 

septembrie - Ziua Internaţională a Sportului Universitar (aprobată de 

statele membre UNESCO la cea de-a 38-a sesiune a Conferinţei 
Generale de la Paris din noiembrie 2015).

Totodată, o altă propunere legislativă care vizează instituirea 

Zilei naţionale a sportului cu balonul oval a fost transmisă spre avizare 
Consiliului Legislativ de către Secretarul General al Senatului cu 
adresa nr.bl37/17.03.2022.
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4. La art.2 alin.(l) şi (2) şi art.3 alin.(2) şi (3), propunem o 

alternativă de redactare în acord cu art.3 8 alin.(2) Legea nr.24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia, 
în redactarea actului normativ, de regulă, verbele se utilizează la 
timpul prezent, forma afirmativă, pentru a se accentua caracterul 
imperativ al dispoziţiei respective.

Totodată, la art.2 alin.(l), pentru respectare uzanţelor de 
redactare a actelor normative, propunem înlocuirea sintagmei 
„administraţiile publice locale” cu sintagma ^Autorităţile 

administraţiei publice locale”. Sugerăm a fi avute în vedere şi 
autorităţile administraţiei publice centrale în această normă, precum şi 
la art.3, în contextul în care textul propus pentru art.3 alin.(l), precum 

şi pentru alin.(3) art.18 din Legea educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, fac referire la 
atribuţiile Ministerului Sportului în organizarea acestor evenimente.

De asemenea, la aliii.(2), pentru acurateţea dispoziţiei de 
trimitere la alin.(l), recomandăm înlocuirea sintagmei „Manifestările 

publice prevăzute la alin.(l) ...” cu fonnularea ^.Programele şi 
manifestările publice prevăzute la alin.(l) ...”.

5. Potrivit textului propus pentru art.3 alin.(l) finanţarea 

evenimentelor dedicate Zilei Sportului Românesc se realizează de 
către Ministerul Sportului din bugetul de stat, iar potrivit textului 
propus pentru alin.(2), autorităţile administraţiei publice locale vor 

sprijini material sau logistic organizarea şi desfăşurarea acestor 

evenimente, în limita fondurilor disponibile şi prevăzute în acest sens, 
coexistenţa celor două dispoziţii putând genera neclaritate cu privire la 

obligaţia finanţării evenimentelor respective.
A

In acest context, precizăm că este necesară şi corelarea 
dispoziţiilor propuse cu ceea ce este prevăzut în cuprinsul Expunerii 
de motive, respectiv faptul că, „Direcţiile pentru Sport, în colaborare 

cu autorităţile administrative locale ... pot, totodată, să intre în 

parteneriat cu mediul privat, atrăgând sponsori pentru acţiunile 

respective. Sursa de finanţare este Fondul de rezerva bugetară la 
dispoziţia Guvernului sau bugetul de stat, prin realocare sumelor prin 

transferul de la alte unităţi ale administraţiei publice.”
La textul propus pentru aliii.(l), pentru un plus de rigoare a 

normei, întrucât art.l nu face referire în mod direct la anumite 
evenimente, sugerăm ca, în locul sintagmei „evenimentelor prevăzute
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la art.l” să fie inserată sintagma ^^evenimentelor dedicate Zilei 

Sportului Românesd\ sau norma de trimitere „la art.l” să fi înlocuită 
cu trimiterea la „art.2 alin.(l)”.

La textul propus pentru alin.(2), pentru uniformitate în redactare, 
recomandăm inserarea termenului „publice’' după sintagma 

„Programele şi manifestările”. Totodată, pentru claritatea dispoziţiei 
preconizate recomandăm detalierea normei, după sintagma „în limita 
fondurilor disponibile si prevăzute in acest sens” urmând a se 

prevedea unde sunt prevăzute fondurile respective.
La textul propus pentru alin.(3), sugerăm a se prevedea faptul 

că, punerea la dispoziţie, cu titlu gratuit, a bazelor sportive aflate in 

administrare sau în folosinţa gratuită a autorităţilor administraţiei 
publice locale se va realiza cu ocazia desfăşurării evenimentelor 
dedicate Zilei Sportului Românesc.

6. La art.4, la textul propus pentru alin.(3) art.18 din Legea 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare, utilizarea sintagmei „Ministerul Sportului se asigură de 
buna organizare a Zilei Sportului Românesc” nu asigură claritatea şi 
predictibilitatea normelor preconizate, în contextul în care potrivit 
textului art.2 alm.(l) al propunerii legislative care vizează instituirea 
Zilei Sportului Românesc „Direcţiile judeţene pentru sport, respectiv a 

municipiului Bucureşti, în colaborare cu administraţiile publice locale, 
vor organiza anuala de Ziua Sportului Românesc, în fiecare reşedinţă 
de judeţ şi în municipiul Bucureşti, programe şi manifestări publice.”

De altfel, aspectele privind organizarea şi finanţarea 
evenimentelor dedicate Zilei Sportului Românesc fac deja obiectul 
propunerii legislative care vizează instituirea Zilei Sportului 
Românesc, devenind astfel incident art.l6 alin.(l) al Legii nr.24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia 

„In procesul de legiferare este interzisă instituirea aceloraşi 
reglementări în mai multe articole sau alineate din acelaşi act normativ 

ori în două sau mai multe acte normative. Pentru sublinierea unor 
conexiuni legislative se utilizează norma de trimitere.”

Totodată, potrivit uzanţelor în redactarea actelor având conţinut 
similar, aspectele privind organizarea şi finanţarea acestor evenimente 
se regăsesc în actele prin care se instituie zilele respective.
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Dat fiind caracterul special al reglementării nou propuse,
aceasta prevalează cadrului normativ general în materie, respectiv 

Legii nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, 
^ nemaifiind necesară completarea acesteia cu dispoziţii cu-conţinut 

similar.
Reiterăm observaţia şi cu privire la textul propus pentru alin.(3) 

art.20 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin care se instituie un text 
asemănător celui propus pentru art.2 alin.(l) al propunerii legislative 

privind instituirea Zilei Sportului Românesc, care vizează organizarea 
programelor şi manifestărilor ocazionate de Ziua Sportului Romanesc 

de către Direcţiile judeţene pentru sport, respectiv a municipiului 
Bucureşti, fiind prevăzută şi colaborarea cu autorităţile administraţiei 
publice locale.

Având în vedere aspectele anterior precizate e necesară 

eliminarea art.4 din proiect.

—

Fior

Bucureşti
Nr.361/5.04.2022
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iMi.EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 200/9 mat 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

1 prorogă termenul prevăzut de art. 94 la 
dala 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
Modificarea şi completarea art. 43 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000

respinsă prin L. nr. 610/2001

modifică art. 43 alin. (9): introduce 
alin.(}0_l) la art.43

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 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 modificarea 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 TJ^ALege 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 ari. 68

t 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). (II) şi (12); 
introduce lil. 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 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

O.U.G. nr. 64/2003 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 ale administraţiei publice centrale şi a 
unor instituţii publice

aprobă cu modificări O. U. G. nr. 64/2003
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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 modifică art.2 alin. (3). art.6 alin. (2). (3).
(4) şi (5). ari.] 1. ari.14, titlul Titlului IU. 
art.18 alin.(}) lit.J), i) şi j), ari.20 alin.(l). 
art.2] alin.O) lil.b)şij). art.22 alm.(]). 
art.28 alin.(]) şi (5), ari.29 alin. (2). an.31 
alin.O) O (V- ort.32 alin.O) Şl W. an.34 
alin.(]). art.37 alm(]) Ut. b) şi h). an.42 
alin.(5), art.45 alin.O) partea introductivă 
şi lit.b) şi c), an.48 alin.O) partea 
introductivă, art.â] alin.(2), an.65. art.67 
alin.(3) şi (4), ari.69 alin.(l), art. 70 alin.(}) 
lit.c). 0/7.77 alin.O) ^U.J), art.7} aUn.(2) 
lit.a), ari. 75 lit.a) şij). an. 76, ari. 78 
alin.(3), art. 79. art.SO alin.(5), (6). (14) şi 
(15), a?-t.86 alin.(2) şi (3). an.89 alin.(l). 
art.91 alin.(]) lit.a). art.91 alin.(2), art.92, 
art.95 : introduce lit.g_l) la art.]8 
alin.(]); capitolul UI după ari.20cu art. 
20_]., lii.g) la art.2}. an.45_J, alin.(]_]) 
la ari.64. lit.g) la art. 70 alin.(]). lil.g) la 
art.70 alin.(2), lit.i) la an.7] alin.fl), lit.i) 
şij) la art.7] alin.(2), art.78_], Ut.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.88_]: abrogă art.28 alin.(4), art.31 
alin.(4), an.32 aUn.(2) şi (3), capitolul 177 
al titlului IV, art.44, art.45 alin.(2)

12 modificări prin O.U.G. nr. 119/2005 M. Of. nr. 680/28 iul. 2005
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr. 69/2000

aprobată cu modificări prin L. nr. 293/2005

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 modifcări O.U.G. nr. ] 19/2005 
şi modifică an.86 alin.(2)

1-1 modificări prin M. Of. nr. 1191/29 dec. 2005O.U.G. nr. 205/2005
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr. 69/2000

aprobată cu modificări prin L. nr. 124/2006

modifică art.]4

M. Of. nr. 403/10 mai 2006

îs modificări prin L. nr. 124/2006 U. 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

aprobă cu modificări O.U.G. nr. 205/2005 
şi modifică art. ]4 alin. (2) şi (3)

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

i7imodificări prin L. nr. 34/2009 IM. Of. nr. 163/17 mar. 2009
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr. 69/2000

modifică art. 36 alin. (3). an. 47. art. 89 
alin. (}) Ut. b):
introduce alin. (4) la art. 55. Ut. l) la art. 88

Consiliul Legislativ - 4 aprilie 2022 Pag. 2 din 5



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. (1) lii. g). an. 71 alin. 
(I) 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 şl sportului

respinsă prin L. nr. 145/2013

abrogă art. 80 alin. (3) şi (4)

M, Of. nr. 254/8 mai 2013

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 art. 19

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

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

L. nr. 225/2011 modifică art. 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

IM. Of. nr. 870/9 dec. 2011 aprobă O.G. nr. 15/2010

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 art. 21 alin. (2)

24 modificări prin L. nr. 145/2013
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 77/2010 privind unele măsuri în domeniul tineretului şi 
sportului

M. Of. nr. 254/8 mai 2013 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 _1 cu art. 11_1 şi 
11 2

.26jmodificări prin M. Of. nr. 711/29sep. 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

O.U.G. nr. 58/2014 modifică art. 22 alin. (2), art. 29 alin. (1); 
introduce art. 18_1. alin. (3) la art. 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 şl L. nr. 71/2015 M. Of. nr. 233/6 apr. 2015 
completări prin

introduce alin. (1_1) la art. 79

28 modificări prin O.U.G. nr. 2/2015 M. Of. nr. 176/13 mar. 2015 modifică art. 18_! Ut. b);
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şl alte măsuri

aprobată cu modificări prin L. nr. 171/2015
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 urgenţă a Guvernului 
nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru 
modificarea unor acte normative

aprobă O.U.C. nr. 58/2014 şi introduce 
alin. (2) la art. 18_1

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.C. nr. 2/2015 şi modifică art. 
J8J alin. (I) Ut. h)

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

IM. Of. nr. 507/9 iul. 2015 modifică art. 18 alin. (1) Ut. e), art. 64 alin. 
(1). (IJ). (5) şi (6). art. 65 alin. (3); 
introduce art. 16_J: 
înlocuic.şte sintagmele "persoane cu 
handicap" şi "persoane cu dizahilităfi" 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 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 art. 16_1 alin. (5), art. 64 alin. (1) 
• (^_0 şl (V- <2^/- 64 alin. (5) Ut. b);

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

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

abrogă art. 64 alin. (6):

în cuprinsul legii, sintagma „salarii medii 
bniiepe economie ” se înlocuieşte cu 
sintagma „câştiguii 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 art. 64 aUn.(l_î)partea 
introductivă, art. 64_J alin. (3), art. 67_î 
alin. (1) Ut. c) şi d) şi aUn.(2) partea 
introductivă;

introduce lit.e) la art. 67_J aUn.(l)
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35 modificări prin 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

O.U.G. nr. 38/2017 modifica art. 14 alin. (2) Ut. b), art. 14 alin. 
(2J), (6) şi (7), art. ISJ. art. 20J alin. 
(3) Ut. a), ari. 29 alin. (1), art. 67 alin. (2) 
Ut. b). art. 67 alin. (3) Ut. b), art. 67_1 alin. 
(2) Ut.j), art. 67_1 alin. (3). anexaşi 
înlocuieşte denumirea „Comitetul Olimpic 
Român ” cu denumirea „ Comitetul Olimpic 
şi Sportiv Român

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

introduce alin. (1_1) la art. 14 şi alin. 
(lJ)-(}_3) ia art. 67 J

36 modificări prin L. nr. 90/2018 M. Of. nr. 335/17 apr. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 36/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr. 69/2000

modifică art. 14 alin. (1_1). art. IS_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. i8_l alin. (2). alin. (4_1) la aii. 20_2. 
alin. (J_4) la art. 67_1, alin. (2) la an. 
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 ffzice şi 
sportului nr. 69/2000

introduce alin. (9_J) la an. 6

38 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 ftscal-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) lit.J)

->0 completat prin L. nr. 23/2022 M. Of. nr. 45/14 ian. 2022
Lege pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000

introduce alin. (3) la art. 37. Ut. m) la ari. 
88 şi Ut. e) la art. 89 alin. (1)

<1 completat prin L. nr. 30/2022 M. Of. nr. 192/25 feb. 2022
Lege pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi 
exploatarea jocurilor de noroc şi pentru completarea art. 20_2 
alin. (3) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

introduce Ut. b_l) la art. 20_2 alin. (3)
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