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Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului
(b398/20.06.2022), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr. XXXV/3206/28.06.2022 şi îm'egistrată la Consiliul 
Legislativ cu nr. D764/28.06.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, 
republicată şi al art. 33 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Legislativ,

Avizează negativ propunerea legislativă, pentru unnătoarele 

considerente:
1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea 

Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Potrivit Expunerii de motive, „prin proiectul de act normativ se 

vor recunoaşte în mod oficial sporturile electronice - Esports şi se va 

stabili cadrul legislativ cu privire la activităţile prin care se 

desfăşoară sporturile electronice în România şi drepturile de care se 

bucură persoanele implicate în industria Esports, în special cele 

privind protejarea muncii lor şi a exercitării activităţii în condiţii 

legale''.
Prin obiectul de reglementare, propunerea legislativă se 

încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea art. 75 alin. (1) 

din Constituţia României, republicată, prima Camera sesizată este 

Senatul.
2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii măsurilor propuse.



3. Referitor la soluţiile preconizate, menţionăm că, potrivit 

dispoziţiilor art. 61 alin. (2) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, ..Prevederile modificate sau 

care completează actul normativ trebuie să se integreze armonios în 

actul supus modificării ori completării, asigurându-se unitatea de stil 

şi de terminologie, precum şi succesiunea normală a articolelor”.
în acest sens, semnalăm că soluţiile legislative referitoare la 

sportul electronic, nu se încadrează tematic în cuprinsul Legii 

educaţiei fizice nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, menţionăm că nomele preconizate prin prezenta 

propunere legislativă intră în contradicţie cu prevederile art. 1 alin. (2) 

din actul normativ de bază, potrivit cărora „prin educaţie fizică şi sport 

se înţelege toate formele de activitate fizică menite, printr-o 

participare organizată sau independentă, să exprime sau să amelioreze 

condiţia fizică si confortul spiritual să stabilească relaţii sociale 

civilizate şi să conducă la obţinerea de rezultate în competiţii de orice 

nivel”.
Prin urmare, având în vedere că sportul electronic reprezintă 

activitatea desfăşurată într-un mediu virtual, prin utilizarea unui 

calculator sau al unui dispozitiv electronic, astfel cum propun 

iniţiatorii, acesta nu poate fi încadrat în definiţia generală a sportului.
Totodată, constatăm necorelarea între soluţiile legislative 

preconizate prin prezenta propunere legislativă şi infomaţiile cuprinse în 

instrumentul de prezentare şi motivare, în care se menţionează că ..prin 

proiectul de act normativ ...seva stabili cadrul legislativ cu privire la 

activităţile prin care se desfăşoară sporturile electronice în România 

şi drepturile de care se bucură persoanele implicate în industria 

Esports, în special cele privind protejarea muncii lor şi a exercitării 

activităţii în condiţii legale”.
în acest sens, propunerea legislativă nu cuprinde nome 

referitoare la drepturile persoanelor implicate în industria Esports şi 
nici la protejarea muncii lor şi a exercitării activităţii în condiţii legale, 
în fapt, prezentul proiect cuprinde doar definirea unor expresii, fără ca 

acestea să fie utilizate şi dezvoltate în alte prevederi din actul nomativ 

de bază.
4. Analizând întregul conţinut al prezentului demers, se constată 

că, pentru obiectul de reglementare ales, propunerea legislativă 

instituie reguli insuficient conturate, fiind aproape imposibil să 

conducă la o cât mai mare eficienţă legislativă.
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Pentru a se evita lacunele legislative, potrivit art. 24 din Legea 

nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
soluţiile propuse ar trebui să acopere întreaga problematică a relaţiilor 

sociale ce reprezintă obiectul de reglementare. în acest context, 
remarcăm faptul că, textul este foarte restrâns, rezumându-se doar la 

un alineat în cuprinsul art. 1 (reglementând definiţia sportului 

electronic) şi 6 litere în cuprinsul anexei (reglementând alte 

definiţii), deşi prezentul proiect ar urma să reglementeze un domeniu 

nou în România, şi anume acela al creării cadrului legislativ 

referitor la sportul electronic.
Totodată, actele normative trebuie să fie redactate în mod 

inteligibil şi unitar, în conformitate cu principiile uniforme de 

prezentare şi de tehnică legislativă, astfel încât cei cărora le sunt 

adresate să îşi poată cunoaşte drepturile şi obligaţiile.
De asemenea, textul unui act normativ trebuie să fie unitar si în 

raport cu celelalte acte din legislaţia internă, fiind necesară respectarea 

principiului ierarhiei actelor nonnative, evitându-se paralelismele şi 
contradicţiile.

î

Mai mult decât atât, un act normativ trebuie să îndeplinească 

anumite cerinţe de claritate şi previzibilitate, ceea ce presupune că 

acesta trebuie să fie suficient de precis şi clar pentru a putea fi aplicat.
în acest sens, menţionăm faptul că soluţiile preconizate nu sunt 

suficient de clare, putând crea dificultăţi în punerea în aplicare a 

actului normativ. Cu titlu de exemplu, precizăm următoarele: „este 

legitimat în registrul jucătorilor de sporturi electronice din România” 

(nu este clar despre ce registru este vorba, având în vedere că nici 

actul normativ de bază si nici alte acte normative nu fac referire la un
9

asemenea registru), „orice persoană juridică care îndeplineşte 

condiţiile de funcţionare” (nu se înţelege despre ce condiţii de 

funcţionare este vorba, având în vedere că proiectul nu cuprinde astfel 

de condiţii), şi altele asemenea.
Ca urmare, se impune ca propunerea legislativă să respecte 

dispoziţiile art. 13, 14 şi 16 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, referitoare la integrarea acesteia 

în ansamblul legislaţiei, unicitatea reglementării în materie şi evitarea 

paralelismelor.
Semnalăm că, în Decizia nr. 283 din 21 mai 2014, Curtea 

Constituţională a reţinut faptul că „m jurisprudenţa sa, s-a mai 

pronunţat cu privire la critici de neconstituţionalitate raportate la
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art. 1 alin. (5) din Constituţie prin prisma încălcării Legii 

nr. 24/2000. Astfel, în privinţa incidenţei normelor de tehnică 

legislativă în cadrul controlului de constituţionalitate, Curtea a mai 

arătat că deşi ele „nu au valoare constituţională, [...] prin 

reglementarea acestora legiuitorul a impus o serie de criterii 

obligatorii pentru adoptarea oricărui act normativ, a căror respectare 

este necesară pentru a asigura sistematizarea, unificarea şi 

coordonarea legislaţiei, precum şi conţinutul şi forma juridică 

adecvate pentru fiecare act normativ. Astfel, respectarea acestor 

norme concură la asigurarea unei legislaţii care respectă principiul 

securităţii raporturilor juridiccy având claritatea şi previzibilitatea 

necesară” (Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012, Decizia nr. 681 din 

27 iunie 2012, Decizia nr. 447 din 29 noiembrie 2013 sau Decizia 

nr. 448 din 29 octombrie 2013). De aceea, „nerespectarea normelor 

de tehnică legislativă determină apariţia unor situaţii de incoerenţă 

şi instabilitate^ contrare principiului securităţii raporturilor juridice 

în componenta sa referitoare la claritatea şi previzibilitatea legii” 

(Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012 şi Decizia nr. 448 din 29 

octombrie 2013f\

* *

Faţă de cele mai sus menţionate, apreciem că soluţia legislativă 

preconizată ar trebui reconsiderată în totalitate, în vederea respectării 

dispoziţiilor legale, întrucât, în forma prezentată, aceasta nu poate fi 
promovată.

p. PRESEDXNJIE

Florin

<0

Bucureşti
Nr. 847/19.07.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

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

1 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

prorogă termenul prevăzut de art. 94 la 
data de 31 dec. 2001

M. Of. nr. 403/20 iul. 2001

2 modificări prin 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

O.U.G. nr. 56/2001 modifică art. 43 alin. (9): introduce 
alin.(J0_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 ! 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 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

L. nr. 610/2001 re.spinge O.U.G. nr. 56/2001

5 modificări prin L. nr. 345/2002 
Lege privind laxa pe valoarea adăugată

M. Of. nr. 371/1 iun. 2002 abrogă prevederile ari. 76 referitoare la 
scutirea de TVA

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

M. Of. nr. 456/27 iun. 2002 abrogă prevederile art. 68

t modificări prin L. nr. 493/2002 U. 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 iM. Of. nr. 367/29 mai 2003L. nr. 221/2003
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr. 69/2000

modifică art. 80 alin.(9). (H) şi (12): 
introduce Ut. 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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n modificări prin L. nr. 472/2004
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr. 69/2000

M. Of. nr. 1062/16 nov. 2004 modifică arl.2 alin. (3), art.6 alin.(2). (3).
(4) şi (5). an. II. an. 14, titlul Titlului Jll, 
an.JS alin.(l) lit.J). i) şi j). art.20 alin.(]). 
an.21 alin.(l) lil.b) şi j). an.22 alin.(l). 
ari.28 alin.(l) şi (5). ari.29 alin. (2). an.31 
alin.(l) şi (3), an.32 alin.(l) şi (4). an.34 
alin.(l), an.37 alin(l) Ut. h) şi h), an.42 
alin.(5), an.45 alin.(l) partea introductivă 
şi lit.b) şi c), ort.48 alin.(l) partea 
introductivă. ari.6J alin.(2). an.65. art.67 
alin.(3) şi (4). ari.69 alin.(J). an.70 alin.(l) 
lit.c). an.7] alin.(i) lit.J). an.71 alin.(2) 
lit.a). an. 75 Ut.a) şi J), art.76. an. 78 
alin.(3). an. 79. an.80 alin.(5). (6), (14) şi 
(15). an.86 alin.(2) şi (3). an.S9 alin.(l). 
an.9l alin.(I) lit.a). art.9J alin.(2). an.92. 
an.95: introduce lil.g_J) la an.JS 
alin.(l): capitolul UI după art.20cu art. 
20_1„ lit.g) la art.21. art.45_l, alin.(J_J) 
la an. 64. lit.g) la art. 70 alin.(l). lit.g) la 
an.70 alin.(2). lit.i) la an.71 alin.(}). lii.i) 
şij) la an.71 alin.(2). an.78_l, lit.J) la 
art.SO alin.(l2), art.S3_l, art.S3_2, alin.(4) 
şi (5) la an.S6. lit.i). j) şi k) la ari.88. 
an.88_J: abrogă art.28 alin.(4), art.31 
alin. (4). an. 32 alin. (2) şi (3). capitolul Vil 
a! titlului JV. art.44. an.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 M. Of. nr. 953/27 oct. 2005

modifică art. 86 alin. (2)

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 modificări O.U.G. nr. 119/2005 
şi modifică an.86 alin.(2)

« modificări prin O.U.G. nr. 205/2005 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

modifică arl.l4

M. Of. nr. 403/10 mai 2006

15 modificări prin L. nr. 124/2006 M. Of. nr. 403/10 mai 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. 14 alin. (2) şi (3)

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

abrogă ari. 76

ir 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

modifcă art. 36 alin. (3), art. 41. an. 89 
alin. (I) Ut. h):
introduce alin. (4) la art. 55. Ut. l) la an. 88



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 art. 70 alin. (I) Ut. g). art. 71 alin. 
(1) 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 şi sportului

respinsă prin L. nr. 145/2013

abrogă ari. SO alin. (3) şi (4)

M. Of. nr. 254/8 mai 2013 '

20 modificări prin M. Of. nr. 512/22 iul. 2010O.G. nr. 15/2010
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 L. nr. 225/2011
Lege pentru modificarea art. 64 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000

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

22 modificări prin M. Of. nr. 870/9 dec. 2011L. nr. 268/2011
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2010 
privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi 
sport

aprobă O.G. nr. 15/2010

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

M. Of. nr. 185/22 mar. 2012 modifică ari. 31 alin. (2)

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

25 completat prin M. Of. nr. 496/3 iui. 2014
Lege pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000

L. nr. 96/2014 introduce capitolul IIl_i cu art. ll_î şi 
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26 modificări prin M. Of. nr. 711/29 sep. 2014O.U.G. nr. 58/2014 modifcă art. 22 alin. (2). art. 29 alin. (1); 
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri financiare introduce ari. 1S_1. alin. (3) la art. 29 
şi pentru modificarea unor acte nonnative

M. Of. nr. 222/1 apr. 2015aprobată cu modificări şi L. nr. 64/2015 
completări prin

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. (1_I) la ari. 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 art. 1$_J Ut. b):

introduce alin. (2_l) la art. 14
M. Of. nr. 480/1 iul. 2015



29 completat prin L. nr. 64/2015 M. Of. nr. 222/1 apr. 2015
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţâ a Guvernului 
nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru 
modificarea unor acte normative

aproba O.V.G. nr. 5S/20J4 şt introduce 
alin. (2) la aii. }S_1

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 an. 
J8_l alin. (!) lit. b)

31 modificări prin M. Of. nr. 507/9 iul. 2015
Lege pentai modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr. 69/2000

L nr. 194/2015 modifică an. 18 alin. (l) IU. e). ari. 64 alin. 
(J). aj). (5) şi (6). an. 65 alin. (3): 
introduce art. I6_l: 
înlocuieşte sintagmele "persoane cu 
handicap"şi "persoane cu dizabilităp" cu 
sintagma "persoane cu nevoi speciale"

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

,M. Of. nr. 490/30 iun. 2016 introduce lit. u) la art. 18 alin. {})

33 modificări prin O.U.G. nr. 61/2016 M. Of. nr. 773/4 oct. 2016 modifică ari. J6_J alin. (5). art. 64 alin. (I) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modiftcarea şi completarea Legii , (1_1) Şi (3), art. 64 alin. (5) lit. b); 
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

aprobată cu modificări şi L. nr. 58/2017 
completări prin

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

introduce lit. c) la ari. 64 alin. (5), ari. 
64 1. an. 67 I;

abrogă ari. 64 alin. (6);

în cuprinsul legii, sintagma ..salarii medii 
brute pe economie ” se înlocuieşte cu 
sintagma ..câştiguii salariale medii brute 
pe economic"

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 alin.{I_}) partea 
introductivă, art. 64_1 alin. (3), art. 67_J 
alin. (!) lit. c) şi d) şi alin.(2) paiiea 
introductivă:

introduce lit.e) la art. 67_1 alin.(J)



35 modificări prin O.U.G. nr. 38/2017 M. Of. nr. 403/29 mai 2017 modifică art. 14 alin. (2) Ut. h). ari. 14 alin. 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii (2_1). (6) şi (7). ari. ]8_]. ari. 20_2 alin.

(2) IU. a), an. 29 alin. (1). art. 67 alin. (2) 
Ut. b), art. 67 alin. (2) Ut. b), ort. 67_1 alin. 
(2) Ut.J). art. 67_J alin. (2). anexa şi 
înlocuieşte denumirea Comitetul Olimpic 
Român " cu denumirea .. Comitetul Olimpic 
şi Sportiv Român

educaţiei fizice şi sportuiui nr. 69/2000
M. Of. nr. 335/17 apr. 2018aprobată cu modificări şi L. nr. 90/2018 

compietări prin

introduce alin. (1_1) la art. 14 şi alin. 
(}J)-(1J) 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_J). art. 18_1 alin. 
(1). alin. (2) partea introductivă şi alin. (2). 
an. 67 _1 alin. (1) Ut. e). an. 78 alin. (2) şi 
anexa:

introduce art. 14_1 şi 14_2, Ut. g) şi h) la 
art. }S_1 alin. (2). alin. (4_l) la ari. 20_2. 
alin. (I_4) la art. 67_1. alin. (2) la ari. 
78_1 şi art. 94_1:

abrogă art. 14 alin. (2)

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

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 fiscaLbugetare, 
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. 0 a art. 21 alin. (1) din Legea 
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

abrogă aii. 21 alin. (1) Ut.f)

<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. (2) la art. 27. Ut. m) la art. 
88 şi Ut. e) la art. 89 alin. (1)

‘‘I 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 pentnj completarea art. 20_2 
alin. (3) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

introduce Ut. b_l) la art. 20_2 alin. (2)

42 completat prin L. nr. 116/2022 M. Of. nr. 408/28 apr. 2022
Lege pentru completarea art. 3 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000

introduce alin. (4) la art. 2



«•modificări prin L. nr. 194/2022 M. Of. nr. 668/4 iul. 2022
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr. 69/2000

modifică art. 89 alin. (î) Hî. b); 
introduce alin. (8) şi (9) la art. 20_2 şi Ut. 
n) la ari. 88 (la data de 3 august 2022)



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 39/31 ian. 2000O.G. nr. 26/2000

Ordonanţă cu privire la asociaţii şi fundaţii
aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 246/2005 M. Of. nr. 656/25 iul. 2005

1 modificări prin O.G. nr. 37/2003 M. Of. nr. 62/1 feb. 2003
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

respinsă prin L. nr, 213/2005

modifica arl. l alin. (l). art.2 Iii. d). ari.17 
alin. (3). ort.19 alin. (3). ari.27 alin. (4). 
ari.29 alin. (6), ari.37. titlul cap. VI, ari.38. 
art.39 alin. (2) şi (3). ari.40, art.4I lil.h)şi 
f), art.42 alin.(2) şi alin. (4), art.45, ari.47. 
art.48. art.51 alin. (1), art.Sâalin. (2): 
introduce art.lalin. (5) şi (6) la an. 6. 
lil.d) la aii. 7 alin. (2). Ut. d) la ari. 17 alin. 
(2), art.3S_l. alin. {I_l) la ari. 39. 
art.40_l. alin.(2) la an. 41. aii. 41 _l, 
art.4l_2;
înlocuieşte sintagma ,. bilanf contabil ” cu 
"silualii financiare anuale”

M. Of. nr. 597/11 iul. 2005

2 modificări prin M. Of. nr. 597/11 iul. 2005L. nr. 213/2005
Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2003 
pentru modiftcarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

re.<:pinge O.G. nr. 37/2003

3 modificări prin L. nr. 246/2005 
Lege pentnj aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii

M. Of. nr. 656/25 iul. 2005 modifică an. 1 alin. (1). aii. 2 Ut. c). an. 4. 
an. 6. an. 7, an. 8 alin. (3). an. 9 alin. (2), 
an. 13 alin. (2) - (4). an. 15 alin. (1). aii. 
17 alin. (3). an. 18 alin. (I), aii. 19 alin. 
(3). aii. 23 alin. (1) şi (2). aii. 27, art. 33. 
aii. 34, art. 37. titlul Cap. VI. an.38 alin. 
(1). an. 39 alin. (1) şi (3). aii. 40, art. 41 
Ut. a), e) şiJ). art. 42 alin. (4). art. 43. art. 
44, an. 45, art. 46 alin. (1) Ut. fi, an. 47. 
an. 48, art. 49 alin. (2). an. 51. art. 53. 
an. 55 alin. (!) Ut. c). aii. 56 alin. (2). art. 
57. art. 61 alin. (4). art. 71 alin. (I). art. 74 
alin. (2). litiu! Cap. XI, art. 79 Ut. b); 
introduce alin. (2_1) la art. 8. aii.l3_l. Ut. 
d) la art. 17 alin. (2). aii. 27_l. art. 27_2, 
art. 34__1 - 34_3. art. 38_l. alin. (!_!) la 
an. 39;
abrogă art. 41 Ut. h)

« aprobata cu 
modificări şi 
completări prin

L. nr. 246/2005
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii

M. Of. nr. 656/25 iul. 2005

5 modificări prin L. nr. 305/2008 M. Of. nr. 855/19 dec. 2008
Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 
cu privire la asociaţii şi fundaţii

modifică an.7 alin.(3). an. 9 aUn.(J). 
an.l7 alin.(3)

6 completat prin L.nr. 34/2010 M. Of. nr. 151/9 mar. 2010
Lege pentru completarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

introduce alin. (3_1) şi (3_2) la art. 7



7 modificări prin L. nr. 76/2012 ;M. Of. nr. 365/30 mai 2012 
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

modifică, la ] sepiembrie 20J2, ari. 11 alin. 
(}), (3) şi (4), aii. 12 alin. (1). ari. 23 alin. 
(3), titlul cap. IV. art. 70 alin. (2), aii. 77 
alin. (2). art. 80:

abrogă art. 34_3:

în tot cuprinsul ordonan{ei, sintagma 
.. circumscripiie teritorială " se înlocuieşte 
cu termenul „circumscripţie".

8 modificări prin L. nr. 145/2012 M. Of. nr. 517/26 iul. 2012
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

modifică titlul cap. VI. an. 38 alin. (1). art. 
39 alin. (IJ.art. 42 alin. (2) - (4); 
introduce lit.J) - h) la an. 39 alin. (I_I). 
alin. (2) la art. 41: 
abrogă aii. 38 alin. (2)

e modificări prin O.U.G. nr. 44/2012 M. Of. nr. 606/23 aug. 2012
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. 
76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă

aprobată prin L. nr. 206/2012

prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 până la l februarie 2013

M. Of. nr. 762/13 nov. 2012

ro modificări prin O.U.G. nr. 4/2013 M. Of. nr. 68/31 ian. 2013
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 
completări prin

prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010până la 15 februarie 
2013

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013

" modificări prin L. nr. 214/2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pentnj modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 4/2013

12 modificări prin M. Of. nr. 188/17 mar. 2014L. nr. 22/2014
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

modifică art. 7 alin. (3) şi (3_I). art. 7 alin.
(4). an. 17 alin. (3):
introduce alin. (3_3) - (3_5) la an. 7

13 modificări prin L. nr. 46/2016 M. Of. nr. 241/1 apr. 2016
Lege pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

modifică art. 6 alin. (2) lit. f

i< completat prin O.G. nr. 18/2018 !M. Of. nr. 755/31 aug. 2018
Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri în domeniul 
inspecţiei economico-financiare efectuate de Ministerul 
Finanţelor Publice şi pentnj completarea unor acte normative

introduce art. 48 1



15 modificări prin L. nr. 129/2019 IM. Of. nr. 589/18 iul. 2019
Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

modifică ari. 6 alin. (2) Iii. a) şi c). aii. 13 
alin. (4), an. )5 alin. (2) şi (3), an. 16 alin. 
(2) Ut. a) şi c). an. 17 alin. (3). an. 27_2 Ut. 
a), an. 31 alin. (2). titlu! cap. IV. an. 39 
alin. (1_1) Ut. e). aii. 56 partea 
introductivă a alin. (1). art. 60 alin. (4). art. 
73 alin. (2). aii. 74 alin. (1) şi art. 75 alin.

introduce alin. (4) la art. 6. Ut. c_l) şi c_2) 
la art. 7 alin. (2), alin. (2_1) la art. 7. alin. 
'(2J) la art. 13J. alin. (2J) şi (2J) la 
an. 16. Ut. c_l) şi c_2) la art. 17 alin. (2). 
an. 27_3. an. 34_4. an. 34_5. Ut. d_l) la 
art. 38 alin. (1). alin. (J_l) la art. 56 şi 
alin. (3) la an. 56

16 modificări prin O.U.G. nr. 191/2020 M. Of. nr. 1013/30 oct. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru prelungirea termenelor privind 
depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi 
fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în 
registrul comerţului

aprobată prin L. nr. 36/2022

termenul prevăzut la art. 34_4 alin. (4). 
precum şi termenul de îndeplinire a 
obligajiei de completare a documentelor 
potrivit cerin{elor prevăzute la art. 6. 7, 16 
şi 17. este de maximum 90 de zile de la 
încetarea stării de alertă, declarată, în 
condijiile legii, în vederea prevenirii şi 
combaterii efectelor pandemiei de COVID-

M. Of. nr. 201/1 mar. 2022

19

ir modificări prin L. nr. 276/2020 M. Of. nr. 1166/2 dec. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şt fundaţii

modifică art. 4, an. 6, art. 7 alin. (2), an. 7 
alin. (2_l) şi alin. (3_4). art. 9 alin. (2). art. 
11 alin. (2), art. 13 alin. (1), (2) şi (4). art. 
15 alin. (2) şi (3), art. 16. an. 17 alin. (2) şi 
(3), art. 19 alin. (2) şi (3). art. 21 alin. (2) 
lit.f şi alin. (5), art. 23 alin. (1) şi (2), art. 
24 alin. (1) şi (3). art. 25. art. 27 alin. (1). 
art. 29 alin. (3) şi (4), art. 32. titlul cap. IV. 
art. 33 alin. (1) şi (2). art. 34, an. 34_4 
alin. (1). art. 34_4 alin. (2), art. 39 alin. 
(1_1) Ut. a), art. 41 alin. (1) Ut. e), art. 41 
alin. (2) Ut. h). art. 73. ari. 79 Ut. b): 
introduce alin. (2_2) - (2_5) la an. 7, alin. 
(1_1) ta art. 34_4: 
abrogă art. 34_4 aţin. (3)

18 modificări prin L. nr. 36/2022 M. Of. nr. 201/1 mar. 2022
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea 
unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, 
precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul 
comerţului

aprobă O.U.G, nr. 191/2020


