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Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.(18indicel] din 

Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 

1^8/2021

în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, 
Comisia pentru tineret şi sport, prin adresa nr. JL328/2022, a fost sesizată de către 

Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului asupra 

Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.(18indicel) din Legea 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, iniţiatori: Antal Istvân-Lorânt - senator 

UDMR; Csâszâr Kâroly Zsolt - senator UDMR; Fejer Lâszlo-Odon - senator UDMR; 
Lâszlo Attila - senator UDMR; Turos Lorând - senator UDMR; Bende Sândor - 
deputat UDMR; Csep Eva-Andrea - deputat UDMR; Csoma Botond - deputat 
UDMR; Gal Kâroly - deputat UDMR; Hajdu Gâbor - deputat UDMR; Kelemen Attila 

- deputat UDMR; Kolcsâr Anquetil-Kâroly - deputat UDMR; Konczei Csaba - 
deputat UDMR; Ladânyi Lâszlo-Zsolt - deputat UDMR; Magyar Lorând-Bâlint - 
deputat UDMR; Miklos Zoltân - deputat UDMR; Nagy Szabolcs - deputat UDMR; 
Seres Denes - deputat UDMR; Szabo Odon - deputat UDMR; Zakarias Zoltân - 
deputat UDMR.

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea si completarea art. 18* din Legea 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 
Potrivit Expunerii de motive, intervenţiile legislative sunt argumentate prin faptul că 

impune modificarea/completarea prevederilor Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice fi



sportului, astfel încât să se creeze posibilitatea ca unităţile administrativ-teritoriale 

să poată finanţa prin cotizaţii cheltuielile administrative ale asociaţiilor sportive în 

care sunt membrii.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii
Şl propuneri.

Consiliul Economic si Social a transmis un aviz favorabil.

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia 

pentru administraţie publică au avizat favorabil propunerea legislativă.

în şedinţa din 07 iunie 2022, membrii Comisiei pentru tineret şi sport au 

hotărât, cu majoritate de voturi să adopte un raport de admitere, cu un 

amendament admis, care se regăseşte în Anexa prezentului raport.
Comisia pentru tineret şi sport supune, spre dezbatere şi adoptare, Plenului 

Senatului raportul de admitere cu un amendament admis şi propunerea
legislativă.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din
categoria legilor ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art. 
76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia României şi ale art. 92, 
alin.(7), pct.l din Regulamentul Senatului în vigoare Senatul este prima Cameră 

sesizată.

Preşedinte 

Senator Bogdan-Con^

Secretar
Senator lon-Cristinel RUJANin MATEI



ANEXA la raportul L328/2022

Comisia pentru tineret şi sport 
LXXIII/78/2022

Amendamente Admise

la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.(18indicel) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000

L328/2022

Textul propunere legislativă Text amendament ObservaţiiNr.
crt.

Articol unic. - Articolul 18^ din Legea educaţiei fizice 
şi sportului nr.69/2000, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, cu numărul 200 din data de 9 mai 
2000, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează:

Articol unic^- Articolul 18* din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, cu numărul 200 din data de 9 mai 
2000, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează:

1.

Amendament adoptat de 

Comisia pentru tineret şi sport
1. La articolul 18* după alin. (2) se introduce 

un nou alineat, alin. (2*), cu următorul 
cuprins:

(2*) Unităţile administrativ-teritoriale care sunt 
membrii în asociaţii sportive pot aloca sume din 
bugetui local sub forma de cotizaţii pentru 
finanţarea cheltuielilor administrative, prin 
hotărâre a autorităţilor deliberative ale 
administraţiei publice locale.

1. La articolul 18* după alin. (2) se introduce un nou 
alineat, alin. (2*), cu următorul cuprins:

(2*) Unităţile administrativ-teritoriale care sunt membrii 
în asociaţii sportive şi cluburi sportive pot aloca sume 
din bugetui local sub forma de cotizaţii pentru finanţarea 
cheltuielilor administrative, prin hotărâre a autorităţilor 
deliberative ale administraţiei publice locale.


