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Expunere de motive

Lege pentru completarea şi modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000, Art. 13, alin. (5), Art. 37, alin. (1), Ut. b), Art. 49, alin. (2),

lit. b), Art. 80, alineat (14).

Federaţiile sportive naţionale - s-au constituit şi au dobândit personalitate juridică în temeiul 
dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 
modificări şi completări ulterioare, act normativ cu caracter general în materie şi, astfel, deţin 
calitatea de persoane juridice, de drept privat şi fără scop lucrativ, înscrise în Registrul Federaţiilor 
{Registrul Special).

în conformitate cu dispoziţiile art. 35 şi următoarele din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ cu caracter special în materie. 
Federaţiile sportive naţionale se organizează şi îşi desfăşoară activitatea în calitate de singura 
structură sportivă de interes naţional, constituită prin asocierea cluburilor sportive şi asociaţiilor 
Judeţene şi a Municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport.

Mai mult, în acest context juridic. Federaţiile sportive naţionale deţin şi calitatea de persoane 
juridice de drept privat, de utilitate publică, şi, astfel, în înţelesul dispoziţiilor art. 2 alin. (1), lit. b) din 
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, calitatea de AUTORITATE PUBLICĂ - adică o 
persoană juridică de drept privat, care, potrivit legii, a obţinut statut de utilitate publică şi este 
autorizată să presteze un serviciu public, în regim de putere publică.

Prin raportare la regimul său juridic, de organizare şi funcţionare, astfel identificat şi prezentat, 
facem următoarele observaţii suplimentare:

1. Cu privire la propunerea de modificare şi completare a dispoziţiilor art. 80 alin. (14) din 
Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

Prin sintagma "pot primi în administrare sau folosinţă gratuită" bunuri imobile din patrimoniul 
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, se completează actul normativ sus-menţionat, prin 
raportare la dispoziţiile art. 297 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, actualizată la zi 
-în continuare Codul Administrativ.

Astfel, potrivit prevederilor art. 297 din Codul Administrativ, modalităţile de exercitare a dreptului 
de proprietate publică, respectiv:

a) darea in administrare;

b) concesionarea;

c) închirierea;

d) darea în folosinţă gratuită.



In cazul închirierii bunurilor proprietate publica de către titularul dreptului de administrare, iniţierea 
procedurii de închiriere se stabileşte de către regiile autonome, autoritatile administraţiei publice 
centrale sau locale, precum si de alte instituţii de interes public naţional, judeţean sau local.

Pe langa apectul legalităţii prezentat mai sus, sub aspectul oportunităţii, propunerea de modificare 
legislativa se raportează la faptul ca, prin adoptarea mecanismului de dare in administrare - ca prim 
mecanism prevăzut de lege - se asigura un cadru Juridic stabil si necesar efectuării unor investiţii de 
către Federaţiile Sportive Naţionale, privind edificarea/construirea bazei materiale sportive - prin 
aceasta intelegandu-se totalitatea terenurilor şi spaţiilor, precum şi a amenajărilor, instalaţiilor şi 
construcţiilor care sunt destinate organizării şi desfăşurării activităţii de educaţie fizică şi sport - 
respectiv modernizarea bazei materiale sportive aflata in patrimoniul Statului si al unităţilor 
administrativ-teritoriale.

In acest context, faptul ca legiutorul, in cuprinsul Codului Administrativ, la art. 299 face vorbire de 
conţinutul actului prin care se constituie dreptul de administrare, si stabileşte elementele prin care 
se constituie acest drept, iar la art. 300 din acelaşi Cod, sus-mentionat, prezintă drepturile si 
obligaţiile autoritatilor administraţiei publice centrale, institutiillor publice si regiilor autonome din 
subordinea acestora, precum si a instituţiilor publice si regiillor autonome din subordinea 
autoritatilor publice locale, in vederea exercitării dreptului de administare care, potrivit legii, se 
înscrie in Cartea Funciara de către titularul acestui drept, conferă stabilitatea necesara efectuării 
lucrărilor de investiţii pentru edificarea Bazei Materiale Sportive, conform celor aratate mai sus.

2.Referitor la propunerea de modificare si completare a dispoziţiilor art. 13 din Legea educaţiei fizice 
si sportului nr. 69/2000.

Eliminarea sintagmei "oficiale" se raportează, in înţelegerea noastra, la o mai buna aplicare a 
atribuţiilor principale ale acestor structuri sportive, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 37 alin. 
(1), lit. a) si b) din Legea educaţiei fizice si sportului nr. 69/2000, in sensul ca Federaţiile Sportive 
Naţionale elaborează Strategia Naţională de dezvoltare a ramurii de sport şi controlează aplicarea 
acesteia de către membrii afiliaţi, respectiv organizează, conduc, controlează şi supraveghează 
activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel naţional, în baza Statutelor şi a Regulamentelor 
adoptate.

3.In acest context, avem aceeaşi opinie juridice si pentru propunerea de modificare a dispoziţiilor 
prevăzute la articolul 37 alin. (1), lit. b) din Legea educaţiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu 
precizarea ca, prin eliminarea sintagmei "oficiale" din articolul respectiv, in înţelegerea noastra, se 
intenţionează a fi suprimata orice interpretare a legii, in sensul ca structurile sportive, legal 
constituite si recunoscute oficial, altele decât Federaţiile Sportive Naţionale, pot organiza competiţii 
care nu au caracter oficial, adica cele care nu sunt cuprinse si nu fac parte din Calendarul 
Competitional National, pe ramura de sport.

In numele iniţiatorilor,
Matei Constantin Bogdan (senator PSD )—^ 
Humelnicu Marius ( senator PSD )
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