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Către,

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

în conformitate cu prevederile art. 74 din Constituţia României şi ale art.
92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, vă înaintăm alăturat spre
dezbatere şi adoptare, propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1^ ^rt.
67* din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare.
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1. Deputat PSD Eugen Neaţă
2. Deputat PSD Adrian Solomon
3. Deputat PSD Vasile Cîtea
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6. Deputat PSD Eduard- Andrei Popică  
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Bucureşti, 21 aprilie 2021 
Nr.185,197,198

Doamnă Preşedinte,

Avem onoarea să vă înaintăm alăturat, în original, în vederea dezbaterii şi 
adoptării, potrivit art.75 alin.(l) din Constituţia României, următoarele propuneri 

legislative:

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor
desfăşurate pe plajă/BP/755/20277

- iniţiatori: doamnele deputat Rizea Cristina Camelia, Tulbure Simina, Buzoianu 
Diana~Anda, Neagu Denisa^Elena, Ţoiu Oana-Silvia, Berescu Monica-Elena, Chichirău 
Cosette-Paula, Hangan Pollyanna-Hanellore, Stoica Diana, Cambera Oana-Alexandra, Prună 
Cristina-Mădălina, Ozmen Oana-Marciana, domnii deputaţi Terente Eugen, Brian Cristian, 
Panait Radu, Rodeanu Bogdan-Ionel, Badea Mihai-Alexandru, Wiener Adrian, Botez Mihai- 
Cătălin, Băltăreţu Viorel, Ilie Victor, Miftode Marius-Andrei, Havârneanu Filip, Todosiu 
Beniamin, Teniţă Dragoş-Cătălin, Ungureanu Emanuel-Dumitru, Dehelean Silviu, Lorincz 
Ştefan-Iulian, Bulai Iulian, Blaga Daniel-Codruţ, Fălcoi Nicu, Molnar Radu-Iulian, Giurgiu 
Adrian, Prunean Alin-Costel, Lazăr lon-Marian, Miruţă Radu- Dinei, domnii senatori Vicol 
Costel, Negoi Eugen-Remus, Mîndruţă Gheorghiţă, Ghica Cristian, Grupurile parlamentare 
ale Alianţei USR-PLUS;

- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art.75 alin.(l) teza a Il-a din Constituţia
României;

- Camera decizională: Camera Deputaţilor.

Propunerea legislativă pentru modificarea art.67’ alin.(l^) din Legea educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000 (BPI197/2021)

- iniţiatori: doamna deputat Sandu Viorica, domnii deputaţi Neaţă Eugen, Solomon 
Adrian, Citea Vasile, Georgescu Nicolae, Niţă Nicu, Popica Eduard-Andrei, Stativă Irinel 
loan, Bejinariu Eugen, Munteanu Remus, Grupul parlamentar P.S.D. domnii deputaţi Amet 
Varol, Vexler Silviu, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, doamna deputat Csep 
Eva-Andrea, domnii deputaţi Szabo Odon, Benedek Zacharie, Grupul parlamentar U.D.M.R.;

- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art.75 alin.(l) teza a 11-a din Constituţia
României;

- Camera decizională: Camera Deputaţilor.
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3. Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 19 iulie - Ziua naţională
a înotului (BPI198/2021)

- iniţiatori: doamnele deputat Barcari Rodica-Luminiţa, Stoian Maria,
Burciu Cristina, Calista Mara-Daniela, Vecerdi Cristina-Agnes, Ciofu Cătălina,
Fădor Angelica, domnii deputaţi Brişcă Răzvan Sorin, Burduja Sebastian-Ioan,
Moldovan Sorin-Dan, Şovăială Constantin, Chira Claudiu-Martin, Cruşoveanu
Marian, Bîlcea Ovidiu-Sergiu, Năcuţă Sorin, Huţucă Bogdan-Iulian, Pecingină
Gheorghe, Giugeh Nicolae, Gudu Michael, Şişcu George, Sărmaş loan-Sabin,
lonescu George, Tătaru Nelu, Gheorghe Andrei Daniel, Roşea Mircea, Molnar
EiMn, Tănase Antonel, Cazan Laurenţiu-Nicolae, Miuţescu Gheorghe Adrian,
Stoica Ştefan-Bucur, doamnele senator Anastase Roberta-Alma, Anisie Monica-
Cristina, loan Raluca-Gabriela, Banu Claudia-Mihaela, Scântei Laura-Iuliana,
Gorghiu Alina-Ştefania, domnii senatori Bîca lulian-Mihail, Chirteş loan-
Cristian, Pandea Ciprian, Pîrvulescu Eugen, Cristina loan, Ţapu Nazare Eugen,
Bica Dănuţ, Voiculescu Liviu-Dumitru, lordache Ion, Guran Virgil, Potecă
Vasilică, Bumb Sorin-Ioan, Carp Gheorghe, Florean Ovidiu-Iosif, Neagu Nicolae,
Pufu Vlad-Mircea, Grupurile parlamentare P.N.L.. ;

- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art.75 alin.(l) teza a ll-a din
Constituţia României;

- Camera decizională: Camera Deputaţilor.

Propunerile legislative au fost înregistrate la Biroul permanent al Camerei
Deputaţilor care, în şedinţa din data de 21 aprilie 2021, a stabilit că domeniul
reglementat de acestea este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor,
Senatul fiind prima Cameră sesizată.

Cu stimă,

PREŞEDINTEI^
CAMEREI DEPi/t^ILOR

 

udovic ORBAN

Doamnei Anca Dana DRAGU
PREŞEDINTELE SENATULUI
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Sportul de înaltă performanţă, din nevoia de a performa, dar şi pentru a se 

alinia la rigorile privind organizarea activităţii sportive impuse în plan 

internaţional, a cunoscut o permanentă dinamică, legislaţia în domeniu urmând 

şi ea această direcţie.

Şi în România, pentru a se asigura condiţiile cerute de legislaţie în plan 

internaţional, dar şi pentru a crea condiţii de bună desfăşurare a activităţii 
sportive este nevoie ca legislaţia în domeniu să urmeze dinamica legislaţiei 
impuse de legislaţia internaţională.

Pentru menţinerea pasului cu dinamica legislaţiei internaţionale şi în plan 

naţional, în ultimii ani, legislaţia privind activitatea sportivă a suferit 
transformări, atât în ce priveşte managementul echipelor, cât şi în ce priveşte 

participanţii la activitatea sportivă şi componenţa echipelor tehnice.

în cazul sporturilor de echipă au apărut noi ocupaţii precum marketing 

sportiv, team manager, organizator de competiţii, preşedinte de club, etc. Aceste 

fimcţii sunt vitale şi în anumite situaţii obligatorii pentru sporturile de echipă 

implicate în competiţii sportive la nivel internaţional (licenţiere participare în 

Liga Campionilor- la handbal, obţinerea licenţei UEFA- la fotbal).

Tocmai pentru a ţine pasul cu rigorile internaţionale în domeniul 
sportului. Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69 din 28 aprilie 2000, a fost 
modificată şi completată de mai multe ori, corectându-se, în parte, problemele 

legislative identificate.

Având în vedere condiţiile prevăzute de Codul muncii, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, privind încheierea contractului individual 
de muncă, cât şi specificul activităţii sportive depusă de sportivii de performanţă 

pe de o parte, cât şi de alţi participanţi la activitatea sportivă pe de altă parte, 
reiese necesitatea obiectivă de modificare a cadrului legal actual, pentru a crea 

posibilitatea întocmirii contractului invidual de muncă sau, după caz, a 

contractului de activitate sportivă şi pentru alte persoane care contribuie la 

realizarea activităţii sportive, aşa cum simt ele stabilite în regulamentele şi 
statutele federaţiilor sportive naţionale.

Pentru o mai completă adaptare a legislaţiei, la nevoile actuale ale 

sportului dar şi la rigorile internaţionale este necesară modificarea articolului 
art. 67^’ alineatul (1* ) din Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, care 

reglementează participanţii la activitatea sportivă care pot încheia cu structurile



sportive, după caz, contract individual de muncă sau contract de activitate
sportivă.

Din aceste considerente;
- Alineatul (1^) al Art. 67^ se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1^) „Participanţii la activitatea sportivă enumeraţi la alin. (1) pot încheia
cu structurile sportive, după caz, un contract individual, de. muncă sau un
contract de activitate sportivă, în condiţiile legii.” V

Iniţiativa propusă în dezbatere respectă punctul de vedere al Guvernului .
referitor la modificarea alin. (1^) al art. 67*, din Legea educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000, exprimat în scris la data de 30.03.2021.

Totodată, aceasta vine în susţinerea solicitărilor făcute de federaţiile
sportive care solicită modificarea, în modul propus mai sus, a acestei legi. Prin
solicitările făcute, federaţiile sportive precizează că această modificare „ar da
posibilitatea structurilor sportive din România implicate în competiţii sportive
internaţionale să angajeze specialişti la nivelul celor întâlniţi la structuri sportive
similare în Europa şi în lume, creând în acest fel premisele unor rezultate
sportive importante.

De asemenea, aceste modificări vor conduce, implicit, la obţinerea unor
rezultate sportive de înalt nivel, la posibilitatea organizării unor competiţii
sportive internaţionale şi la contribuirea cu venituri importante la bugetul
statului.”

.. 'INIŢIATORI:
9

1. Deputat PSD Eugen Neaţă
2. Deputat PSD Adrian Solomon
3. Deputat PSD Vasile Cîtea
4. Deputat PSD Nicolae Georgescu
5. Deputat PSD Nicu Niţă
6. Deputat PSD Eduard- Andrei Popică
7. Deputat PSD Irinel loan Stativă
8. Deputat M.N. Varol Amet
9. Deputat M.N. Audi

10. Deputat M.N. Silviu Vexler.
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LEGE

pentru modificarea art. 67* alin. (1*) din Legea educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000

Parlamentul României adoptă prezenta Lege

Articol unic. - Alineatul (1*) al art. 67* din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va 

avea următorul cuprins:

(1*) „Participanţii la activitatea sportivă enumeraţi la alin. (1) pot încheia 

cu structurile sportive, după caz, un contract individual de muncă sau un 

contract de activitate sportivă, în condiţiile legii.”



Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea 

prevederilor ărt. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Preşedintele SenatuluiPreşedintele Camerei Deputaţilor

ANCA DANA DRAGULUDOVIC ORBAN


