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LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 

şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 78’, se introduce un nou articol, art. 78^ cu următorul cuprins:

(1) Administratorii bazelor şi/sau instalaţiilor sportive, indiferent că fac parte din domeniul 

public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, au obligaţia de a afişa, 

la începutul fiecărei luni, în loc public, la sediul bazei şi/sau instalaţiei sportive, şi pe site- 

ul propriu, după caz, următoarele informaţii: Regulamentul pentru închirierea bazei şi/sau 

instalaţiei sportive, tarifele pentru închiriere, numele persoanei fizice, a persoanei juridice, 

precum şi numele structurii sportive care a închiriat un interval orar recurent, cu 

menţionarea sportului practicat, a datei rezervării şi a perioadei pentru care s-a făcut 

închirierea.
(2) în ceea ce priveşte comunicarea informaţiilor referitoare la persoanele fizice, 

administratorii prevăzuţi la alin. 1 au obligaţia de a respecta dispoziţiile Legii 190/2018 

privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 

şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

2. La articolul 88, după litera m) se introduce o nouă literă, lit. n), care va avea următorul cuprins: 

n) nerespectarea prevederilor art. 78L



3. La articolul 89, alineatul (1) litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 900 lei la

3.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. d)-f), i), j), 1) şi n);

4. Articolul 96, se modifică şi va avea următorul cuprins:

în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Ministerul Sportului modifică 

în mod corespunzător şi propune spre aprobare Guvernului regulamentul de punere în aplicare a 

dispoziţiilor prezentei legi.

Art. II. Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial 

al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale 

art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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