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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 05 decembrie 2017 
Nr.4c-9/241 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017  

privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 
(PLx.274/2017) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.278 din 12 septembrie 2017, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul favorabil al Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului, avizul favorabil cu amendamente admise al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ cu nr. 368/22.05.2017. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul introducerii contractului de activitate sportivă, care va fi încheiat între un sportiv de performanţă şi o structură sportivă şi 
are ca obiect desfăşurarea unei activităţi cu caracter sportiv. Contractul se poate încheia pe perioade de timp determinate, de la o lună la mai mulți ani, şi 
va avea stipulată valoarea drepturilor băneşti aferente contraprestaţiei depusă de către sportivul de performanţă sau de către alte persoane juridice sau 
fizice implicate în activitatea sportivă, respectiv modalităţile şi termenele de plată. Totodată, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei 
publice locale se pot aloca sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite aflate în 
subordinea acestora. În plus, se creează posibilitatea ca autoritățile administrației publice locale să aloce sume pentru finanțarea infrastructurii și activității 
sportive, inclusiv pentru cluburile sportive școlare și universitare. De asemenea, modificările legislative propuse favorizează vitalizarea sportului amator și 
a celui de masă. 
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          2.  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia 
României, republicată. 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 17 deputaţi, din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
  

În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitați: 
domnul Petru Andea - secretar de stat și doamna Claudia Georgescu - director în cadrul Ministerului Educației Naționale; domnul Cosmin Butuza - 
secretar de stat, domnul Valentin Dacian Stan - director și domnul Lucian Mircescu - consilier în cadrul Ministerul Tineretului și Sportului; domnul 
consilier Attila Dezsi – consilier, Curtea de Conturi; doamna Vasilica Imbrișca - șef serviciu, Ministerul Finanțelor Publice;  domnul deputat Mihăiță 
Vîrză – inițiator.  

 
3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
Senatul, în calitate de Primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 4 septembrie 2017.  

 
4.  În urma dezbaterii, în şedinţele din 25 octombrie și 28 noiembrie 2017, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea 

proiectului de lege cu amendamentele admise și respinse din Anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 
 

   
 
 
 
            PREŞEDINTE                                                 SECRETAR 
                                 Prof.dr. Camelia GAVRILĂ                                Robert Nicolae TURCESCU 
 
 
 
 

Consilier parlamentar Ioan Voica 
 
Consilier parlamentar Ioana Mînzu 
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                      ANEXĂ 
I. AMENDAMENTE ADMISE     

                                                        
Nr.
crt. 

Text 
 Lege nr.69/2000, cu m și c ult 

Text  
OUG 38/2017 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
 

--- 

 
 

--- 

Titlul Legii: Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului 
nr.38/2017 privind 
modificarea și completarea 
Legii educației fizice și 
sportului nr. 69/2000 

 
 

Text nemodificat  

 

2.  
 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 

Articol unic – Se aprobă 
Ordonanța  de urgență a 
Guvernului nr. 38 din 18 mai 
2017 privind modificarea și 
completarea Legii educației 
fizice și sportului nr. 69/2000, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.403 
din 29 mai 2017, cu 
următoarele modificări și 
completări: 

 
 
 
 

Art. I. - Text nemodificat 

 

3.  
--- 

Titlul Ordonanței: 
Ordonanța de urgență 
privind modificarea și 
completarea Legii educației 
fizice și sportului nr. 69/2000  

 
 

--- 

 

Text nemodificat 

 

4.  
 

--- 

Articol unic – Legea educației 
fizice și sportului nr. 69/2000, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.200 
din 9 mai 2000, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se 

 
 

--- 

 

Text nemodificat 
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completează după cum 
urmează: 

5.  
 
 

--- 

1. La articolul 14, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alineatul (11), cu 
următorul cuprins: 
"(11) Sportivii de performanţă 
încheie cu o structură sportivă 
un contract de activitate 
sportivă." 

 
 

 
 
 

--- 

1. La articolul unic punctul 
1, alineatul 11  al articolului 
14 se modifica si va avea 
următorul cuprins:  
"(11) Sportivii de 
performanţă pot încheia cu o 
structură sportivă un contract 
de activitate sportivă." 

Autor: Deputat PNL 
Romanescu Cristinel 

 

Pentru a se crea 
posibilitatea, 
dar nu 
obligativitatea 
sportivilor. 
Prin această 
modificare se 
introduce 
contractul de 
activitate 
sportivă și se 
realizează o 
armonizare a 
dispoziţiilor din 
Legea nr. 
69/2000 şi 
dispoziţiile 
OUG nr. 
38/2017. 

6. Art.14 - (2) Sportivul 
profesionist este cel care pentru 
practicarea sportului respectiv 
îndeplineşte următoarele 
condiţii: 
a) are licenţa de sportiv 
profesionist; 
b) încheie cu o structură 
sportivă, în formă scrisă, un 
contract individual de muncă 
sau o convenţie civilă în 
condiţiile legii. 

2. La articolul 14 alineatul 
(2), litera b) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 

--- 
 
"b) încheie cu o structură 
sportivă un contract individual 
de muncă sau un contract de 
activitate sportivă." 

1. La articolul unic punctul 2, 
articolul 14, alineatul (2), 
litera b) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 

--- 
 
"b) încheie cu o structură 
sportivă un contract individual 
de muncă pe durată 
determinată sau 
nedeterminată sau un contract 
de activitate sportivă prin 
derogare de la Codul 
muncii.” 
 

 
Se elimină. 

Autor: Comisia pentru 
învățământ și Comisia pentru 

muncă și protecție socială 
 
 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia pentru 

învățământ și Comisia pentru 
muncă și protecție socială 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se menține 
forma OUG 
care este 
cuprinzătoare. 



5 
 

7.  
 
 
Art.14 - (21) Cluburile, 
asociaţiile sportive şi sportivul 
profesionist se obligă prin 
contractul încheiat între părţi să 
respecte prevederile specifice 
din normele, regulamentele 
federaţiilor sportive naţionale 
şi, după caz, ale ligilor 
profesioniste din ramura de 
sport respectivă şi care au ca 
obiect activitatea de selecţie, 
pregătirea, performanţa şi 
participarea la competiţii 
interne şi internaţionale. 
 
 
…………………. 
 (6) Federaţiile sportive 
naţionale asigură organizarea 
evidenţei sportivilor 
profesionişti din ramura de 
sport respectivă. 
 (7) Drepturile şi obligaţiile 
sportivului profesionist sunt 
cele prevăzute în statutele şi în 
regulamentele federaţiilor 
sportive naţionale, precum şi în 
contractele sau convenţiile, 
după caz, încheiate între părţi. 

3. La articolul 14, alineatele 
(21), (6) şi (7) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
„(21) Structurile sportive şi 
sportivul de performanţă 
menţionat la alin. (11) se 
obligă prin contractul încheiat 
între părţi să respecte 
prevederile specifice din 
statutele, normele, 
regulamentele federaţiilor 
sportive naţionale şi, după caz, 
ale ligilor profesioniste din 
ramura de sport respectivă şi 
care au ca obiect activitatea de 
selecţie, pregătirea, 
performanţa şi participarea la 
competiţii interne şi 
internaţionale. 
………………………… 
(6) Federaţiile sportive 
naţionale asigură organizarea 
evidenţei sportivilor de 
performanţă din ramura de 
sport respectivă. 
(7) Drepturile şi obligaţiile 
sportivului de performanţă 
sunt cele prevăzute în statutele 
şi în regulamentele federaţiilor 
sportive naţionale, precum şi 
cele din contractele încheiate 
între părţi.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 

 

8. Art. 14 - (3) Sportivului 
profesionist, care a încheiat cu 
o structură sportivă o convenţie 
civilă, i se asigură, la cerere, 

 
 

--- 

 
 

--- 

2. La articolul unic  după 
punctul 3 se introduc două 
noi puncte, punctele 31 și 32  
cu următorul cuprins: 

 
Pentru a fi în 
acord cu 
prevederile 
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participarea şi plata contribuţiei 
la un sistem de pensii, public 
şi/sau privat, în condiţiile legii. 

“31.  La articolul 14, 
alineatul (3) se abrogă.” 

Autor: Comisia pentru 
învățământ 

Codului fiscal.  

9.  
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

---  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

32. După articolul 14 se 
introduc două noi articole, 
articolele 141 și 142 cu 
următorul cuprins: 
„Art. 141 - (1) Sportivii de 
performanţă sunt autorizaţi să 
îşi desfăşoare activitatea de 
către federaţia sportivă 
naţională pe ramură de sport 
în urma înregistrării de către 
aceasta a contractului de 
activitate sportivă.  
(2)  Autorizaţia emisă de 
către federaţia sportivă pe 
ramură de sport, în baza unei 
metodologii aprobată prin 
ordin al ministrului tineretului 
şi sportului, atestă calitatea de 
sportiv de performanţă în 
vederea încadrării veniturilor 
acestuia, obţinute din 
contractul de activitate 
sportivă, în categoria 
activităţilor independente. 
           
Art. 142 – Potrivit 
dispozițiilor art.7 pct. 3 din 
Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
veniturile obţinute din 
contractul de activitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a fi în 
acord cu 
prevederile 
ordonanței. 
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sportivă sunt venituri din 
activităţi independente.”» 

Autor: Comisia pentru 
învățământ 

10. Art.181 - Prin hotărâre a 
consiliului local/consiliului 
judeţean, se pot repartiza 
sume din bugetul local 
pentru: 
a) finanţarea activităţii 
instituţiilor cu specific sportiv 
din subordinea sa; 
b) finanţarea activităţii 
structurilor sportive locale, 
constituite ca structuri 
nonprofit în condiţiile legii, 
participante la competiţiile 
sportive locale, regionale, 
naţionale şi internaţionale, 
organizate în conformitate cu 
statutul şi regulamentele 
federaţiilor sportive naţionale 
pe ramură de sport, în baza 
contractelor şi a programelor 
sportive ale acestora care 
prevăd promovare, selecţie, 
participare, pregătire, 
organizare de competiţii şi 
evenimente sportive. Din 
sumele alocate pot fi finanţate 
toate tipurile de cheltuieli 
aferente contractelor şi 
programelor sportive, inclusiv 
cele de natură salarială. 
c) premierea, în condiţiile 
legii, a performanţelor 

4. Articolul 181 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 181 – (1) Prin hotărâre a 
autorităţilor deliberative ale 
administraţiei publice locale se 
pot aloca sume din bugetul 
local, pentru finanţarea 
activităţii sportive a 
structurilor sportive care au 
calitatea de ordonator de 
credite aflate în subordinea sa, 
cu respectarea legislaţiei 
naţionale şi comunitare din 
domeniul ajutorului de stat. 

 

2. La articolul unic punctul 4, 
articolul 181, alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
Art. 181 – (1) Prin hotărâre a 
autorităţilor competente ale 
administraţiei publice locale se 
pot aloca sume din bugetul 
local pentru finanţarea 
activităţii sportive a structurilor 
sportive și a liceelor care au 
clase cu profil sportiv, aflate 
în subordinea sa, cu 
respectarea legislaţiei 
naţionale şi comunitare din 
domeniul ajutorului de stat. 

 

3. La articolul unic punctul 
4, alineatul (1) al articolului 
181 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
”Art. 181 – (1) Prin hotărâre a 
autorităţilor deliberative ale 
administraţiei publice locale 
se pot aloca sume din bugetul 
local pentru finanţarea 
activităţii sportive a 
structurilor sportive care au 
calitatea de ordonator de 
credite aflate în subordinea 
acestora. 
Autori: Domnii deputați PSD 
Georgescu Nicolae, Vasilică 
Radu Costin, Velcea Nicolae 
Bucura Oprescu Simona și 

domnii senatori PSD Valeca 
Șerban Constantin, Marin 

Gheorghe, 
Stocheci Cristina-Mariana și 
Comisia pentru învățământ 

 

Propunerile de 
modificare prin 
schimbarea 
sintagmei  
“autorităţilor 
deliberative” cu 
sintagma 
“autorităţilor 
competente”, în 
cuprinsul 
proiectului de 
lege, contravine 
dispozițiilor 
art.1 alin.(2) lit. 
d) din Legea nr. 
215/2001 
privind 
administraţia 
publică locală, 
republicată, 
care defineşte 
autorităţile 
deliberative ca 
fiind “consiliul 
local, consiliul 
judeţean, 
Consiliul 
General al 
Municipiului 
Bucureşti, 
consiliile locale 
ale 
subdiviziunilor 
administrativ-
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deosebite obţinute la 
competiţiile sportive 
internaţionale oficiale. 

teritoriale ale 
municipiilor”. 

11.   
 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 

3. La articolul unic punctul 4, 
articolul 181, după alineatul 
(1) se introduce un nou 
alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
"(11) Universitățile pot 
participa la finanțarea 
cluburilor sportive universitare 
proprii sau în subordine pe 
baza unor regulamente 
aprobate de senatele 
universitare care prevăd 
categoriile de cheltuieli." 

 
 
 
 
 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia pentru 

învățământ și Comisia pentru 
muncă 

 

 
 
Instituțiile de 
învățământ 
superior pot 
aloca 
structurilor 
subordonate 
sumele pe care 
le consideră 
necesare, 
conform 
autonomiei 
universitare.  

12.  (2) Prin hotărâre a autorităţilor 
deliberative ale administraţiei 
publice locale se pot aloca 
sume din bugetul local, cu 
respectarea legislaţiei 
naţionale şi comunitare din 
domeniul ajutorului de stat 
şi pentru: 
a) finanţarea programelor 
sportive ale cluburilor sportive 
de drept public înfiinţate pe 
raza unităţii administrativ-
teritoriale; 
b) finanţarea programelor 
sportive ale cluburilor sportive 
de drept privat înfiinţate pe 
raza unităţii administrativ-
teritoriale, constituite ca 

4. La articolul unic punctul 4, 
articolul 181, partea 
introductivă a alineatului (2) 
și alineatul (3) se modifică și 
vor avea următorul cuprins: 
"(2) Prin hotărâre a 
autorităților competente ale 
administrației publice locale se 
pot aloca sume din bugetul 
local cu respectarea 
legislației naționale și 
comunitare din domeniul 
ajutorului de stat, prin 
competiție de proiecte, și 
pentru: 
………………….. 
 
 

4. La articolul unic punctul 
4, partea introductiva a 
alineatului (2) al articolului 
181, se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
"(2) Prin hotărâre a 
autorităților deliberative ale 
administrației publice locale 
se pot aloca sume din bugetul 
local pentru: 
……………………….. 
 

Lit. a) - f) Text nemodificat 
 

Autori: Domnii deputați PSD 
Georgescu Nicolae, Vasilică 
Radu Costin, Velcea Nicolae 
Bucura Oprescu Simona și 

 
 
 
 
 
 
 
Se menține 
textul 
ordonanței. 
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persoane juridice fără scop 
patrimonial, deţinătoare ale 
certificatului de identitate 
sportivă; 
c) finanţarea programelor 
sportive organizate în raza 
unităţii administrativ-
teritoriale de către asociaţiile 
judeţene/municipiului 
Bucureşti pe ramuri de sport, 
afiliate la federaţiile sportive 
corespondente; 
d) finanţarea programelor 
sportive desfăşurate în raza 
unităţii administrativ-
teritoriale de către federaţiile 
sportive naţionale, direcţiile 
judeţene pentru sport şi tineret, 
respectiv a municipiului 
Bucureşti, ori inspectoratele 
şcolare judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti; 
e) finanţarea programelor 
sportive derulate de către 
Comitetul Olimpic şi Sportiv 
Român pentru înalta 
performanţă sportivă; 
f) premierea, în condiţiile 
legii, a performanţelor 
deosebite obţinute la 
competiţiile sportive interne şi 
internaţionale oficiale. 

domnii senatori PSD Valeca 
Șerban Constantin, Marin 

Gheorghe, 
Stocheci Cristina-Mariana și 
Comisia pentru învățământ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. La articolul unic punctul 
4, după litera f) a 
alineatului (2) al articolului 
18 1 se introduc două noi 
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litere, literele g) și h) cu 
următorul cuprins: 
„g) finanţarea programelor 
sportive ale unităţilor şi 
instituţiilor de învăţământ, 
înfiinţate pe raza autorităţii 
administrativ-teritoriale, 
derulate prin asociaţiile 
sportive şcolare şi 
universitare; 
h) finanţarea programelor 
sportive derulate de 
Federaţia Sportului Şcolar 
şi Federaţia Sportului 
Universitar pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale.” 
Autor: Doamna deputat PSD 
Huncă Mihaela și Comisia 

pentru învățământ  
 

 
 
Pentru a fi 
cuprinse toate 
asociațiile 
sportive 
școlare. 

13.  
 
 

--- 

(3) Autorităţile administraţiei 
publice locale pot aloca sume 
pentru finanţarea activităţii 
sportive potrivit alin. (1) şi (2) 
în limita a maximum 5% din 
bugetul aprobat. 

(3) Autoritățile administrației 
publice locale alocă sume 
pentru finanțarea 
infrastructurii și activității 
sportive, inclusiv pentru 
cluburile sportive școlare și 
universitare, potrivit alin.(1) și 
(2) în limita a minimum 5% 
din bugetul aprobat.” 

6. La articolul unic punctul 
4, alineatul (3) al articolului 
181 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„(3) Autoritățile 
administrației publice locale 
pot aloca sume pentru 
finanțarea infrastructurii și 
activității sportive, potrivit 
alin.(1) și (2), din bugetul 
aprobat.” 

Autor: Comisia pentru 
învățământ 

Pentru a se lăsa 
la latitudinea 
autorităților 
publice locale 
stabilirea 
procentul pe 
care pot să îl 
aloce activității 
sportive.   

14.  
 

--- 

(4) În bugetul autorităţilor sau 
instituţiilor publice ale 
administraţiei publice centrale 

 
 

Text nemodificat 

 
 

Text nemodificat 
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se pot cuprinde sume pentru 
finanţarea activităţii 
structurilor sportive care au 
calitatea de ordonator de 
credite aflate în subordinea sa, 
în condiţiile legii.” 

  

15. Art. 202 - (3) Sursele de 
finanţare ale Comitetului 
Olimpic Român pot fi: 
a) sume de la bugetul de stat; 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) venituri proprii; 
c) alte surse. 

5. La articolul 202 alineatul 
(3), litera a) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"a) sume de la bugetul de stat, 
inclusiv pentru finanţarea 
unor posturi, în funcţie de 
necesităţi, cu încadrarea în 
cheltuielile de personal 
alocate în limita bugetului 
aprobat, cu informarea 
anuală a Ministerului 
Tineretului și Sportului;” 

 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 

Text nemodificat 

 

16.  
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 

--- 

7. La articolul unic, după 
punctul 5 se introduce un 
nou punct, punctul 51, cu 
următorul cuprins: 
„51 - La articolul 202 după 
alineatul (4) se introduce un 
nou alineat, alineatul (41) cu 
următorul cuprins: 
”(41) Salarizarea 
personalului angajat pe 
posturile finanțate din 
sumele prevăzute  la alin. 
(3) lit. a) se stabilește prin 
hotărâre a Comitetului 
Executiv al Comitetului 
Olimpic și Sportiv Român, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a fi 
remunerată 
corespunzător 
activitatea 
personalului din 
cadrul COSR. 
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prin asimilare cu salariile 
stabilite pentru funcții 
similare din cadrul 
Ministerul Tineretului si 
Sportului și din 
complexurile sportive 
naționale subordonate, 
după caz.”» 

Autor: Deputat PNL 
Romanescu Cristinel 

17.  
 
 
Art. 29 - (1) Cluburile sportive 
de drept public sunt persoane 
juridice, înfiinţate ca instituţii 
publice în subordinea 
organelor administraţiei de 
stat sau a instituţiilor de 
învăţământ superior de stat şi au 
drept obiect de activitate 
performanţa, selecţia, pregătirea 
şi participarea la competiţii 
interne şi internaţionale. 

6. La articolul 29, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(1) Cluburile sportive de 
drept public sunt persoane 
juridice, înfiinţate ca instituţii 
publice în subordinea 
administraţiei publice 
centrale, locale sau a 
instituţiilor de învăţământ 
superior de stat şi au drept 
obiect de activitate 
performanţa, selecţia, 
pregătirea şi participarea la 
competiţii interne şi 
internaţionale." 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18.  
 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 

5. La articolul unic, după 
punctul 6 se introduc cinci 
noi puncte, pct.61-65, cu 
următorul cuprins: 
„61. La articolul 29, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
(11) Liceele cu profil sportiv 
sau cele care au clase cu profil 

8. La articolul unic, după 
punctul 6 se introduc două 
noi puncte, punctele 61 și 62, 
cu următorul cuprins: 

 
 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia pentru 

învățământ și Comisia pentru 

 
 
 
 
 
 
Se regăseşte la 
art. 21 alin. (1) 
lit. d) din Legea 
nr. 69/2000. 



13 
 

sportiv pot participa la 
competiții naționale și 
internaționale și pot să fie 
înscrise în Registrul sportiv. 

muncă 
 

19.  
 
 
Art. 30 - Cluburile sportive de 
drept public pot primi spre 
administrare sau în folosinţă 
gratuită imobilele care 
deservesc activitatea sportivă, 
baze şi instalaţii sportive. 
Bazele şi instalaţiile sportive 
primite spre administrare şi 
folosinţă sunt considerate 
patrimoniu sportiv şi nu îşi vor 
schimba destinaţia sportivă fără 
aprobarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului. 

 62. Articolul 30 se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 
Art.30 - Cluburile sportive 
publice și private pot primi 
spre administrare sau în 
folosință gratuită, potrivit 
legislației pentru activitățile 
sportive, imobile care 
deservesc activitatea sportivă, 
baze și instalații sportive. 
Bazele și instalațiile sportive 
primite spre administrare și 
folosință sunt considerate 
patrimoniu sportiv și nu își vor 
schimba destinația sportivă. 
Contractele prevăd evaluări 
periodice. 

61. Articolul 30 se modifică 
și va avea următorul 
cuprins: 
”Art. 30 – Structurile 
sportive pot primi, după caz, 
spre administrare sau în 
folosință gratuită, conform 
legislației în vigoare, imobile 
care deservesc activitatea 
sportivă, baze și instalații 
sportive. Bazele și instalațiile 
sportive primite spre 
administrare sau folosință 
sunt considerate patrimoniu 
sportiv și nu își vor schimba 
destinația sportivă. În cazul 
încălcării prevederilor 
prezentei legi cu privire la 
obligativitatea păstrării 
destinației imobilelor care 
deservesc activitatea 
sportivă, bazelor și a 
instalațiilor sportive, 
acestea revin în patrimoniul 
proprietarului.” 

Autor: Deputat PSD Cîtea 
Vasile și Comisia pentru 

învățământ 
 

 
 
 
 
 
 
Pentru a se 
asigura 
conservarea și 
continuarea 
conservării 
imobilelor 
care deservesc 
activitatea 
sportivă, 
bazelor și 
instalațiilor 
sportive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.  
 
 

 
 
 

 
 
 

62. La articolul 36, după 
alineatul (5) se introduce un 
nou alineat, alineatul (51), cu 
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--- 

 
 
 

--- 

 
 
 

--- 

următorul cuprins: 
”(51) Statutele, 
regulamentele sau orice alte 
norme interne ale 
federațiilor sportive 
naționale nu pot conține 
prevederi prin care 
sportivul poate fi obligat, 
indiferent de vârstă, să 
semneze un contract cu un 
anumit club sportiv.” 
Autori: Deputați PSD Manole 
Petre-Florin și Vîrză Mihăiță 
și Comisia pentru învățământ 

 
 
Pentru a evita 
impunerea 
obligativității 
semnării unui 
contract de 
activitate 
sportivă cu 
clauze 
imperative. 
 
 
 
 

21. Art. 37 – (1) Federaţiile sportive naţionale au 
următoarele atribuţii principale: 
a) elaborează strategia naţională de dezvoltare a 
ramurii de sport şi controlează aplicarea 
acesteia de către membrii afiliaţi; 
b) organizează, conduc, controlează şi 
supraveghează activităţile şi competiţiile 
sportive oficiale la nivel naţional, în baza 
statutelor şi regulamentelor adoptate; 
c) organizează şi coordonează întreaga 
activitate a arbitrilor pe ramuri de sport, privind 
formarea, perfecţionarea continuă, clasificarea 
şi promovarea acestora, pe baza unui 
regulament propriu de funcţionare; 
d) elaborează şi realizează planurile de pregătire 
şi de participare a sportivilor de performanţă 
români din cadrul reprezentativelor naţionale la 
competiţiile internaţionale; 
e) exercită puterea disciplinară în termenii 
prevăzuţi de prezenta lege şi potrivit statutelor 
şi regulamentelor proprii; 
f) organizează sau tutelează competiţiile oficiale 
cu caracter internaţional care au loc pe teritoriul 
României, cu avizul Ministerului Tineretului şi 
Sportului; 
g) colaborează cu Ministerul Tineretului şi 
Sportului, cu Ministerul Educaţiei Naţionale 
şi/sau cu instituţiile din structurile acestora 
pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor 
din domeniul sportului; 
h) promovează măsurile de prevenire şi control 
al folosirii substanţelor interzise şi al metodelor 
neregulamentare, destinate să mărească în mod 

 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63. La articolul 37 alineatul 
(1) după lit. i) se introduce o 
nouă literă, lit. j), cu 
următorul cuprins: 
j)  federațiile sportive naționale 
dețin drepturile de natură 
comercială, precum și dreptul 
de a-și da acordul privind 
operatorii de pariuri în a utiliza 
rezultatele sportive pentru 
competițiile organizate de 
aceste federații. Sumele 
obținute din această activitate 
se alocă cluburilor sportive 
școlare, universitare, 
municipale, publice și private, 
și pentru combaterea fraudelor 
și a manipulării rezultatelor în 
sport. Din sumele încasate, 
federațiile sportive naționale 
alocă minim 5% cluburilor 
sportive școlare, universitare și 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia pentru 

învățământ și Comisia pentru 
muncă 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru că 
încalcă 
legislația 
internă și pe cea 
europeană în 
domeniul 
pariurilor 
sportive. 
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artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să 
modifice rezultatele competiţiilor organizate 
direct la nivel naţional, în concordanţă cu 
reglementările federaţiilor internaţionale, ale 
Comitetului Internaţional Olimpic şi ale 
Agenţiei Mondiale Antidoping. Orice alte 
măsuri ce contravin reglementărilor mai sus 
menţionate sunt nule de drept; 
i) întreprind măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei, precum şi pentru 
promovarea spiritului de fair-play şi a toleranţei 
în activitatea sportivă. 

 
 
 

cluburilor sportive 
municipale. 

22. Art. 45 - (1) Structurile sportive şi Comitetul 
Olimpic Român deţin exclusivitatea: 
a) dreptului asupra imaginii de grup sau 
individuale, statică şi în mişcare a sportivilor lor 
în echipament de concurs şi de reprezentare, 
când participă la competiţii în numele 
respectivei structuri; 
b) dreptului de folosinţă asupra siglei/emblemei 
proprii, precum şi asupra denumirii competiţiei 
pe care o organizează; 
c) drepturilor de reclamă, publicitate şi de 
transmisie radio şi televiziune la competiţiile pe 
care le organizează sau la care participă, după 
caz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

64.  La articolul 45, după 
alineatul (1), se introduc trei 
noi alineate, alin.(2)-(4), cu 
următorul cuprins: 
(2) Dreptul federațiilor sportive 
naționale asupra evenimentelor 
sportive include și obligația de 
a-și da acordul expres cu 
privire la desfășurarea 
activității de pariuri și 
pronosticuri sportive în 
România cu privire la o 
competiție sau un eveniment 
sportiv organizat  în ramura de 
sport respectivă, la nivel 
național sau internațional. 
(3) În exercitarea prevederilor 
alin.(2), federațiile sportive 
naționale au următoarele 
drepturi și obligații: 
a) să negocieze cu operatorii de 
pariuri și pronosticuri sportive 
în mod transparent și non-
discriminatoriu pentru 
acordarea de licențe ne-
exclusive, pe perioade 
determinate;  
b) să nu refuze licențierea 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia pentru 

învățământ și Comisia pentru 
muncă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pentru că 
încalcă 
legislația 
internă și pe cea 
europeană în 
domeniul 
pariurilor 
sportive. 
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drepturilor în mod nejustificat;  
c) să trimită către Oficiul 
Național pentru Jocuri de 
Noroc (ONJN) contractul de 
licență, în termen de 15 zile de 
la semnarea acestuia; în lipsa 
unui contract de licență cu 
federațiile sportive naționale, 
ONJN va revoca/refuza licența 
de funcționare a operatorului 
cu privire la pariurile și 
pronosticurile sportive pentru 
evenimentele sportive sau 
competițiile pentru care nu s-a 
obținut acordul; 
d) să negocieze un procent 
datorat din veniturile generate 
de activitatea de pariuri și 
pronosticuri sportive 
menționate; veniturile vor 
putea fi folosite exclusiv 
pentru susținerea cluburilor 
sportive școlare, universitare, 
municipale, publice și private, 
și pentru combaterea fraudelor 
și a manipulării rezultatelor în 
sport; 
e) să pună la dispoziția 
operatorilor de pariuri și 
pronosticuri sportive toate 
informațiile necesare pentru 
desfășurarea de acțiuni de 
prevenție și combatere a 
fraudelor și a manipulării 
rezultatelor în sport. 
(4) Contractul de licență cu 
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privire la acordul exprimat de 
federația sportivă națională în 
vederea organizării de pariuri și 
pronosticuri sportive va conține 
obligația celor două părți de a 
face schimb de informații în 
vederea prevenției și 
combaterii fraudelor și a 
manipulării rezultatelor în 
sport,  precum și modalitățile în 
care se va realiza schimbul de 
informații menționat anterior. 
În lipsa acestor mențiuni, 
contractul de licență va fi 
considerat nul. 

23. Art. 49 - (1) Ministerul Tineretului şi Sportului 
exercită supravegherea şi controlul tuturor 
structurilor sportive, potrivit prevederilor 
prezentei legi şi regulamentului de aplicare a 
acesteia. 
(2) Prin delegare, acţiunea de supraveghere şi 
control se poate exercita şi de: 
a)direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti, pentru 
asociaţiile şi cluburile sportive din zona 
teritorială; 
b) federaţiile sportive naţionale, pentru cluburile 
sportive, asociaţiile judeţene şi ale municipiului 
Bucureşti, pe ramuri de sport, ligile 
profesioniste şi cluburile sportive profesioniste 
din ramura de sport respectivă. 

 
 
 
 
 
 

--- 

65.  La articolul 49, după 
alineatul (2) se introduce un  
nou alineat, alin.(3), cu 
următorul cuprins: 
(3) Ministerul Tineretului și 
Sportului exercită 
supravegherea și controlul 
asupra structurilor sportive 
persoane juridice de drept 
public sau privat, exclusiv cu 
privire la sumele acordate 
respectivelor structuri cu titlu 
de finanțare publică și cu 
privire la prevederile din 
contractul de finanțare.” 

 
 
 
 
 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia pentru 

învățământ și Comisia pentru 
muncă 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Prevederile  HG 
884/2001 sunt 
acoperitoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Art.67 - (2) Administrarea 
bugetului anual de venituri şi 
cheltuieli se face astfel: 
a) potrivit competenţelor 
stabilite în statutele şi 

7. La articolul 67 alineatul 
(2), litera b) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
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regulamentele structurilor 
sportive de drept privat, pentru 
veniturile proprii; 
b) potrivit condiţiilor stabilite 
prin contractele încheiate între 
părţi, pentru sumele acordate de 
organele administraţiei publice 
centrale şi locale, pentru 
finanţarea programelor 
structurilor sportive de drept 
privat fără scop lucrativ, de 
utilitate publică; 
c) în condiţiile prevăzute de 
normele privind finanţele 
publice, pentru alocaţiile de la 
bugetul de stat şi bugetele 
locale, acordate de organele 
administraţiei publice centrale 
şi locale structurilor sportive de 
drept public, precum şi pentru 
veniturile proprii ale acestora. 

 
 
 
"b) potrivit condiţiilor 
stabilite prin contractele 
încheiate între părţi, pentru 
sumele acordate de autorităţile 
administraţiei publice centrale 
şi/sau locale, pentru finanţarea 
programelor structurilor 
sportive de drept privat fără 
scop lucrativ;" 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 
 

Text nemodificat  

25. Art. 67 - (3) Bugetul anual 
cuprinde la partea de 
venituri, după caz: 
a) venituri proprii; 
b) sume de la bugetul de stat 
sau bugetele locale acordate de 
organele administraţiei publice 
centrale sau locale pentru 
finanţarea programelor sportive 
realizate de structuri sportive de 
drept privat, fără scop lucrativ, 
de utilitate publică; 
c) alocaţii de la bugetul de stat 
şi de la bugetele locale, 
repartizate structurilor sportive 

8. La articolul 67 alineatul 
(3), litera b) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
"b) sume de la bugetul de stat 
sau bugetele locale acordate de 
autorităţile administraţiei 
publice centrale sau locale 
pentru finanţarea programelor 
sportive realizate de structuri 
sportive de drept privat, fără 
scop lucrativ;" 

 

 

Text nemodificat 

 

 

Text nemodificat 
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de drept public de organele 
administraţiei publice centrale 
şi locale; 
d) alte surse. 
 

26.  
Art.671 - (1) Participanţii la 
activitatea sportivă pot fi: 
a) sportivi;  
b) antrenori; 
c) medici, asistenţi medicali, maseuri, 
kinetoterapeuţi, cercetători; 
d) arbitri, observatori, operatori video, 
personal auxiliar. 
e) alte persoane care contribuie 
la realizarea activităţii sportive. 

 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

--- 

9. La articolul unic, după 
punctul 8, se introduce un 
nou punct, punctul 81, cu 
următorul cuprins: 
„81 -  La articolul 671 
alineatul (1), litera e) se 
modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
”e) alte persoane care 
contribuie la realizarea 
activității sportive, conform 
regulamentelor şi statutelor 
federațiilor sportive 
naționale.” 
Autori: Deputați PSD Neață 
Eugen și Solomon Adrian  și 
Comisia pentru învățământ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a pune 
acord Legea nr. 
69/2000 cu 
prevederile  
regulamentelor 
şi statutelor 
federațiilor 
sportive 
naționale. 

27.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 

9. După alineatul (1) al 
articolul 671 se introduc trei 
noi alineate, alin. (11)-(13), cu 
următorul cuprins: 
"(11) Participanţii la 
activitatea sportivă enumeraţi 
la alin. (1) lit. a) - c) pot 
încheia cu structurile sportive, 
după caz, un contract 
individual de muncă sau un 
contract de activitate sportivă, 
în condiţiile legii. 
(12) Prin derogare de la 
prevederile art. 82 alin. (3)-(5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 

 
Text nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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şi ale art. 84 alin. (1) din 
Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, participanţii la 
activitatea sportivă prevăzuţi 
la alin. (1) pot încheia 
contracte individuale de 
muncă. 
(13) Prin derogare de la 
prevederile art. 30 alin. (1) din 
Legea nr. 53/2003, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în 
cazul contractelor individuale 
de muncă încheiate pe durată 
determinată, angajarea se 
poate face şi în mod direct, 
prin acordul părţilor." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.  
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 

--- 

10. La articolul unic, după 
punctul 9, se introduce un 
nou punct, punctul 91, cu 
următorul cuprins: 
91 La articolul 671 după 
alineatul (13) se introduce un 
nou alineat, alineatul (14) cu 
următorul cuprins:   
”(14) Prin derogare de la 
prevederile alin. (11),  
participanții la activitatea 
sportivă enumerați la alin 
(1) lit. a) și b), încadrați ca 
personal militar, polițiști, 
personal civil contractual, 
funcționari publici cu statut 
special din sistemul de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a 
permite acestui 
tip de sportiv să 
participe la 
competiții 
europene. 
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apărare, ordine publică și 
securitate națională, 
indiferent de funcția pe care 
sunt încadrați, cumulează 
solda de funcție/salariul de 
funcție, gradațiile și 
solda/salariul de comandă 
cu indemnizația stabilită 
prin contractul de activitate 
sportivă.”»  

Autor: Deputat PNL 
Romanescu Cristinel și 

deputat PSD Cîtea Vasile 
29. Art.671 - (2) Autorităţile şi instituţiile 

administraţiei publice centrale, inclusiv 
instituţiile din subordinea acestora, care 
gestionează fonduri publice pentru 
activitatea sportivă, precum şi Comitetul 
Olimpic şi Sportiv Român, structurile 
sportive de drept privat care beneficiază de 
sume de la bugetul de stat pentru 
finanţarea programelor/proiectelor 
sportive efectuează, pentru participanţii 
prevăzuţi la alin. (1), cu încadrarea în 
prevederile bugetare aprobate, cheltuieli 
pentru:  
a) transport, cazare, masă; 
b) alimentaţie de efort; 
c) indemnizaţii sportive, premii, prime, 
burse; 
d) asigurarea de accidente; 
e) asigurarea şi achiziţionarea de materiale 
şi echipament sportiv, cheltuieli medicale 
şi pentru controlul doping; 
f) plata arbitrilor, medicilor, 
asistenţilor medicali, 
maseurilor, 
kinetoterapeuţilor, 
cercetătorilor, operatorilor 
video, observatorilor, 
personalului auxiliar, altor 

10. La articolul 671 alineatul 
(2), litera f) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"f) plata participanţilor la 
activitatea sportivă, precum 
şi pentru alte categorii de 
cheltuieli necesare 
desfăşurării activităţii 
sportive." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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persoane care contribuie la 
realizarea activităţii sportive, 
precum şi pentru alte 
categorii de cheltuieli 
necesare desfăşurării 
activităţii sportive. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

30.  
 
 
 
Art.671 - (3) Condiţiile, 
criteriile şi procedura, precum 
şi cuantumul pe fiecare 
categorie de cheltuieli, 
respectiv fiecare categorie de 
participanţi la activităţile 
sportive se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului. 

11. La articolul 671, 
alineatul (3) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
"(3) Condiţiile, criteriile şi 
procedura, precum şi 
cuantumul pe fiecare categorie 
de cheltuieli, respectiv fiecare 
categorie de participanţi la 
activităţile sportive se 
stabilesc, după caz, prin 
hotărâre a Guvernului, 
respectiv prin hotărâre a 
autorităţilor deliberative ale 
administraţiei publice 
locale." 

6. La articolul unic  punctul 
11, articolul 671, alineatul (3) 
se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
"(3) Condiţiile, criteriile şi 
procedura, precum şi 
cuantumul pe fiecare categorie 
de cheltuieli, respectiv fiecare 
categorie de participanţi la 
activităţile sportive, se 
stabilesc, după caz, prin 
hotărâre a Guvernului, 
respectiv prin hotărâre a 
autorităţilor competente ale 
administraţiei publice locale." 

 
 
 

 
 
 

Se elimină.  
Autor: Comisia pentru 

învăţământ şi Comisia pentru 
muncă și protecție socială 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Se menține 
textul 
ordonanței.  

31.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 69 – (1) Structurile 
sportive fără scop patrimonial şi 
Comitetul Olimpic Român, în 
condiţiile prezentei legi, pot 
beneficia de sume de la bugetul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

7. La articolul unic, după 
punctul 11 se introduce un 
nou punct, pct.111, cu 
următorul cuprins: 
"111. La articolul 69, 
alineatul (1), partea 
introductivă a alineatului (4) 
și alineatul (5) se modifică și 
vor avea următorul cuprins: 
Art.69. – (1) Structuri sportive 
fără scop patrimonial și 
Comitetul Olimpic Român, în 
condițiile prezentei legi, pot 
beneficia de sume de la bugetul 

 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia pentru 

învățământ și Comisia pentru 
muncă și protecție socială 

 
 
 
 
 
 
 

Se elimină.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a nu se 
încălca 
legislația 
europeană cu 
privire la 
ajutorul de stat.  
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de stat şi de la bugetele locale 
pentru finanţarea de programe 
sportive. Aceste sume se 
asigură pe bază de contracte 
încheiate între structurile 
sportive respective şi organele 
administraţiei publice centrale 
sau locale, după caz. 
 
(2) Contractul va cuprinde prevederi cu 
privire la: obiectul şi volumul activităţilor 
specifice, parametrii sportivi de realizat, 
suma stabilită pentru finanţarea 
programelor, defalcată pe obiective, 
activităţi şi naturi de cheltuieli, obligaţiile 
şi responsabilităţile părţilor. Regimul de 
gestionare a sumelor astfel primite şi 
controlul financiar se fac în condiţiile 
legii. 
(3) Prevederile contractului au putere 
deplină pentru cele două părţi, 
constituindu-se în norme cu caracter 
tehnic, financiar şi administrativ. 
(4) Structurile sportive de 
drept public pot beneficia şi de 
alte surse de venituri, astfel: 
a) cotizaţiile şi contribuţiile 
băneşti sau în natură ale 
simpatizanţilor; 
b) donaţiile şi sumele sau 
bunurile primite prin 
sponsorizări; 
c) veniturile obţinute din 
reclamă şi publicitate; 
d) veniturile pentru care se 
datorează impozite pe 
spectacole; 
e) veniturile obţinute din 
valorificarea bunurilor aflate în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
--- 

de stat și de la bugetele locale 
pentru finanțarea de programe 
sportive. Aceste sume se 
asigură pe bază de contracte 
încheiate între structurile 
sportive respective și organele 
administrației publice centrale 
sau locale, după caz, cu 
respectarea prevederilor 
art.181.  

……………………………. 
 
 
 
 
 

 
 
 
(4) Structurile sportive fără 
scop patrimonial mai pot 
beneficia și de alte surse de 
venituri, astfel: 

……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Comisia pentru 
învățământ și Comisia pentru 

muncă și protecție socială 
 
 
 
 
 
          
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimină.  
Autor: Comisia pentru 

învățământ  
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patrimoniul acestora; 
f) indemnizaţiile obţinute din 
participarea la competiţiile şi 
demonstraţiile sportive; 
g) indemnizaţiile obţinute din 
transferurile sportivilor. 
(5) Veniturile obţinute din 
activităţile structurilor sportive 
de drept public se gestionează 
şi se utilizează la nivelul 
structurilor sportive respective, 
pentru realizarea scopului şi 
obiectului de activitate, fără 
vărsăminte la bugetul de stat şi 
fără afectarea alocaţiilor de la 
bugetul de stat. 

 
 
 
 
 
(5) Veniturile obținute din 
activitățile structurilor sportive 
fără scop patrimonial se 
gestionează și se utilizează la 
nivelul structurilor sportive 
respective, pentru realizarea 
scopului și obiectivului de 
activitate, fără vărsăminte la 
bugetul de stat și fără afectarea 
alocațiilor de la bugetul de 
stat." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimină.  
Autor: Comisia pentru 

învățământ  
 

32.  
 
 
 
 
 
Art.78 - (3) Bazele sportive din 
domeniul public şi privat al 
statului şi unităţilor 
administrativ-teritoriale, 
respectiv din sectorul privat, 
omologate, se înscriu 
obligatoriu în Registrul bazelor 
sportive, conform unei 
metodologii aprobate prin ordin 
al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale pentru Sport. 
 
 
 

 
 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 

11. La articolul unic după 
punctul 11 se introduc trei 
noi puncte, punctele 111- 
113,  cu următorul cuprins: 
„111 – La articolul 78, 
alineatul (3) se modifica si 
va avea următorul cuprins: 
”(3) Bazele sportive din 
domeniul public şi privat al 
statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale, 
respectiv din sectorul privat, 
omologate, se înscriu 
obligatoriu în Registrul 
bazelor sportive, conform 
unei metodologii aprobate 
prin ordin al Ministrului 
Tineretului și Sportului.”   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a se 
împiedica 
destinația 
inițială a 
bazelor 
sportive.  
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--- 
 
 
 
 
 
 

112 - La articolul 781, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alineatul (2) cu 
următorul cuprins:  
”(2) Proprietarii bazelor 
sportive menționate la alin. 
(1) au obligația ca în termen 
de 60 de zile de la obținerea 
titlului de proprietate să 
urmeze procedura de 
înscriere în cartea funciară, 
cu mențiunea expresă că 
proprietatea este o bază sau 
o  instalație sportivă.”” 

Autor: Deputat PSD Cîtea 
Vasile și Comisia pentru 

învățământ 
33.  

 
 
 
 

--- 

 
 
 
 

 
--- 
 

 
 
 

 
 

--- 

„113 - După articolul 94 se 
introduce un nou articol 
articolul 941, cu următorul 
cuprins:  
”Art. 941 - Litigiile izvorâte 
din contractul individual de 
muncă pentru sportivi sau din 
contractul de activitate 
sportivă pot fi soluționate fie 
de instanțele judecătorești, 
fie, dacă părțile decid astfel 
prin contractul încheiat între 
ele, pe calea arbitrajului 
instituționalizat, în 
conformitate cu dispozițiile 
cuprinse în codul de 
procedură civilă și în statutele 
și regulamentele federațiilor 
sportive naționale.”” 

 
 
 
 
 
 
Pentru a oferi 
părților aflate în 
litigiu variante 
de soluționare a 
conflictelor. 
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Autori: Deputați PSD Manole 
Petre-Florin și Vîrză Mihăiță 
și  Comisia pentru învăţământ 

34. ANEXĂ: DEFINIŢII 
În sensul prezentei legi, următorii termeni se 
definesc astfel: 
…. 

 
 

--- 

12. La anexă, după litera e) 
se introduce o nouă literă, 
litera f), cu următorul 
cuprins: 
"f) contract de activitate 
sportivă - convenţia încheiată 
pentru o durată determinată, 
între structurile sportive şi 
participanţii la activitatea 
sportivă prevăzuţi la art. 671 
alin. (1) lit. a)-c), care are ca 
obiect desfăşurarea unei 
activităţi cu caracter sportiv. 
Modelul-cadru al contractului 
de activitate sportivă se 
stabileşte prin ordin comun al 
ministrului tineretului şi 
sportului şi al ministrului 
muncii şi justiţiei sociale. 
Veniturile realizate din 
Contractul de activitate 
sportivă se încadrează în 
categoria veniturilor din 
activităţi independente 
prevăzute de Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările 
ulterioare." 

 
 

 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. La articolul unic, 
punctul 12, litera f) din 
anexă se modifică și va avea 
următorul cuprins:  
f) contract de activitate 
sportivă – convenţia încheiată 
pentru o durată determinată, 
între structurile sportive şi 
participanţii la activitatea 
sportivă prevăzuți la art. 671 
alin. (1), care are ca obiect 
desfăşurarea unei activităţi cu 
caracter sportiv. Modelul-
cadru al contractului de 
activitate sportivă se 
stabileşte prin ordin comun al 
ministrului tineretului şi 
sportului şi al ministrului 
muncii şi justiţiei sociale. 
Veniturile realizate din 
contractul de activitate 
sportivă se încadrează în 
categoria veniturilor din 
activităţi independente 
prevăzute de Legea nr. 
227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.”  
Autori: Deputați PSD Neață 
Eugen și Solomon Adrian, 
Comisia pentru muncă și 

Comisia pentru învăţământ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a fi 
cuprinși toți 
participanții la 
activitatea 
sportivă.  
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35.  
 

--- 

13. În tot cuprinsul legii, 
denumirea "Comitetul Olimpic 
Român" se înlocuieşte cu 
denumirea "Comitetul 
Olimpic şi Sportiv Român". 

 
 

--- 

 
 

Text nemodificat 

 

36.   
 
 

--- 

 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 

Art. II  - Ministerul 
Tineretului și Sportului are 
obligația de a realiza registrul 
bazelor sportive prevăzut la 
art.78 alin. (3) din Legea 
educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000 , cu modificările și 
completările ulterioare, în 
termen de 24 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei 
legi, care se aprobă prin ordin 
al ministrului. 

Autor: Comisia pentru 
învăţământ 

Conform 
tehnicii 
legislative,  
pentru a evita 
retroactivitatea 
fiindcă suntem 
în cuprinsul 
Legii nr. 
69/2000, acest 
text se 
constituie în 
articol roman   
la legea de 
aprobare. 

 
II. AMENDAMENTE RESPINSE     

 
                                                        

Nr. 
crt. 

Text 
 Lege nr.69/2000, cu m 

și c ult 

Text  
OUG 38/2017 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare Camera 
decizională 

1.  
Art.14 - (1) În condiţiile 
legii şi în conformitate cu 
prevederile cuprinse în 
statutele şi regulamentele 
federaţiilor sportive 
naţionale şi 
internaţionale, sportivii 
de performanţă pot fi: 
a) amatori; 
b) profesionişti. 

 
 

--- 

 
 

--- 

Articolul 14 se modifica si 
va avea următorul cuprins: 
” (1) În condiţiile legii şi 
în conformitate cu 
prevederile cuprinse în 
statutele şi regulamentele  
federaţiilor sportive naţionale 
şi internaţionale, în 
domeniul sportiv pot activa 
sportivi de performanţă care 
pot fi: 

a) Motivare pentru adoptare 
Trebuie reglementat ca regulă 
contractul individual de muncă și doar 
prin excepție contractul de activitate 
sportivă. Regula nu se aplică pentru 
sporturile unde este posibilă 
desfășurarea unei activități 
independente (sporturi individuale - 
ex. tenis). De asemenea, regula nu se 
aplică pentru sportivii selecționați la 
loturile naționale având în vedere că 
în această situație caracterul selecției 

Camera  
Deputaților 



28 
 

 
 

a) amatori; 
b) profesionişti. ” 
Autori: Deputați PSD Petre-

Florin Manole și Mihăiță 
Vîrză 

este unul temporar și neuniform. 
 
b) Motivare pentru respingere 
Precizarea este superfluă, întrucât ea 
se regăseşte bine definită în statutele 
şi regulamentele federaţiilor sportive. 

2.  
 
 
Art.14 - (2) Sportivul 
profesionist este cel care 
pentru practicarea 
sportului respectiv 
îndeplineşte următoarele 
condiţii: 
a) are licenţa de sportiv 
profesionist; 
b) încheie cu o structură 
sportivă, în formă scrisă, 
un contract individual de 
muncă sau o convenţie 
civilă în condiţiile legii. 

2. La articolul 14 alineatul 
(2), litera b) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
"b) încheie cu o structură 
sportivă un contract 
individual de muncă sau un 
contract de activitate 
sportivă." 

1. La articolul unic punctul 
2, articolul 14, alineatul (2), 
litera b) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
"b) încheie cu o structură 
sportivă un contract 
individual de muncă pe 
durată determinată sau 
nedeterminată sau un 
contract de activitate sportivă 
prin derogare de la Codul 
muncii.” 

 
 
Art.14 - (2) Sportivul 
profesionist este sportivul 
care pentru practicarea 
sportului încheie cu o 
structură sportivă, în formă 
scrisă, un contract individual 
de muncă.  
Autori: Deputați PSD Petre-

Florin Manole și Mihăiță 
Vîrză 

 
 

a) Motivare pentru adoptare 
Trebuie reglementat ca regulă 
contractul individual de muncă și doar 
prin excepție contractul de activitate 
sportivă. Regula nu se aplică pentru 
sporturile unde este posibilă 
desfășurarea unei activități 
independente (sporturi individuale - 
ex. tenis). De asemenea, regula nu se 
aplică pentru sportivii selecționați la 
loturile naționale având în vedere că 
în această situație caracterul selecției 
este unul temporar și neuniform. 
 
b) Motivare pentru respingere 
Precizarea este superfluă, întrucât ea 
se regăseşte bine definită în statutele 
şi regulamentele federaţiilor sportive 

Camera  
Deputaților 

3.  
 
 
Art.14 - (21) Cluburile, 
asociaţiile sportive şi 
sportivul profesionist se 
obligă prin contractul 
încheiat între părţi să 
respecte prevederile 
specifice din normele, 
regulamentele federaţiilor 
sportive naţionale şi, 
după caz, ale ligilor 
profesioniste din ramura 
de sport respectivă şi care 

3. Alineatele (21), (6) şi (7) 
ale articolului 14, se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„(21) Structurile sportive 
şi sportivul de 
performanţă menţionat la 
alin. (11) se obligă prin 
contractul încheiat între 
părţi să respecte prevederile 
specifice din statutele, 
normele, regulamentele 
federaţiilor sportive 
naţionale şi, după caz, ale 
ligilor profesioniste din 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera  
Deputaților 



29 
 

au ca obiect activitatea de 
selecţie, pregătirea, 
performanţa şi 
participarea la competiţii 
interne şi internaţionale. 
(3) Sportivului 
profesionist, care a 
încheiat cu o structură 
sportivă o convenţie 
civilă, i se asigură, la 
cerere, participarea şi 
plata contribuţiei la un 
sistem de pensii, public 
şi/sau privat, în condiţiile 
legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ramura de sport respectivă 
şi care au ca obiect 
activitatea de selecţie, 
pregătirea, performanţa şi 
participarea la competiţii 
interne şi internaţionale. 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(3) Prin excepţie de la 
prevederile alin (2), sportivii 
profesionişti care desfăşoară 
activităţi independente 
conform prevederilor Legii 
nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, pot încheia contracte 
de activitate sportivă, în 
condiţiile prezentei legi. 
Prevederile prezentului 
alineat nu se aplică în cazul 
sporturilor de echipă sau în 
oricare altă situație în care 
activitatea desfășurată de 
sportiv este una dependentă 
conform prevederilor 
Codului fiscal. Prin sport de 
echipă se înțelege sportul 
care are ca bază de 
organizare pentru practicarea 
acestuia un grup de sportivi 
constituit într-o formație, 
care se antrenează sub 
conducerea unui specialist și 
participă la competiții. 
(4) Prin excepţie de la 
prevederile alin (2), pentru 
participarea la activităţile 
sportive ale loturilor 
naţionale, sportivii pot 
încheia contracte de 
activitate sportiva si pot 
beneficia de o indemnizaţie 
sportivă de lot naţional, în 

 
 
 
 
 
a) Motivare pentru adoptare 
Trebuie reglementat ca regulă 
contractul individual de muncă și doar 
prin excepție contractul de activitate 
sportivă. Regula nu se aplică pentru 
sporturile unde este posibilă 
desfășurarea unei activități 
independente (sporturi individuale - 
ex. tenis). De asemenea, regula nu se 
aplică pentru sportivii selecționați la 
loturile naționale având în vedere că 
în această situație caracterul selecției 
este unul temporar și neuniform. 
 
b) Motivare pentru respingere 
Trebuie lăsată libertatea părţilor 
contractante, respectiv, sportivul şi 
clubul angajator, de a decide asupra 
formei optime de colaborare. 
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(6) Federaţiile sportive 
naţionale asigură 
organizarea evidenţei 
sportivilor profesionişti 
din ramura de sport 
respectivă. 
 
 
 (7) Drepturile şi 
obligaţiile sportivului 
profesionist sunt cele 
prevăzute în statutele şi 
în regulamentele 
federaţiilor sportive 
naţionale, precum şi în 
contractele sau 
convenţiile, după caz, 
încheiate între părţi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…......................................... 
(6) Federaţiile sportive 
naţionale asigură 
organizarea evidenţei 
sportivilor de performanţă 
din ramura de sport 
respectivă. 
 
 
(7) Drepturile şi obligaţiile 
sportivului de performanţă 
sunt cele prevăzute în 
statutele şi în regulamentele 
federaţiilor sportive 
naţionale, precum şi cele 
din contractele încheiate 
între părţi.” 
 
 
 

--- 

condiţiile legii. 
(5) Structurile sportive şi 
sportivul profesionist se 
obligă prin contractul 
încheiat între părţi să 
respecte prevederile specifice 
din normele, regulamentele 
federaţiilor sportive naţionale 
şi, după caz, ale ligilor 
profesioniste din ramura de 
sport respectivă şi care au ca 
obiect activitatea de selecţie, 
pregătirea, performanţa şi 
participarea la competiţii 
interne şi internaţionale. 
(6) Sportivii de altă 
naţionalitate decât cea 
română pot desfăşura 
activitate ca sportivi 
profesionişti, la o structură 
sportivă din România, cu 
respectarea condiţiilor 
prevăzute de legislaţia în 
vigoare.  
(7) Prin statutele şi 
regulamentele proprii, 
federaţiile naţionale sportive 
pot limita numărul de 
sportivi din state terţe, cu 
excepţia statelor din Spaţiul 
Economic European, ce pot 
participa în competiţiile 
sportive organizate de 
acestea. 
(8) Federaţiile sportive 
naţionale asigură evidenţa 
sportivilor profesionişti din 
ramura de sport respectivă, în 
acest sens, vor crea registre 
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electronice în care vor 
înregistra cel puţin numele şi 
prenumele sportivului, data 
naşterii, clubul cu care se află 
sub contract, cât şi durata 
contractului. 
(9) Drepturile şi obligaţiile 
sportivului profesionist sunt 
cele prevăzute în statutele şi 
în regulamentele federaţiilor 
sportive naţionale, în 
contractele individuale de 
muncă pentru sportivi, 
încheiate între părţi, precum 
şi în contractele colective de 
muncă aplicabile. 
(10)  Ramurile de sport în 
care se poate practica sportul 
profesionist se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului, 
iniţiată de Ministerului 
Tineretului şi Sportului, la 
propunerea federaţiilor 
sportive naţionale. 
(11) Condiţiile de practicare 
a sportului profesionist se 
stabilesc prin normele 
federaţiilor sportive 
naţionale, cu avizul 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului. 
Autori: Deputat PSD Petre-
Florin Manole, deputat PSD 

Mihăiță Vîrză 
4.  

 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 

După articolul 14 se 
introduc 7 noi articole, 
art.141 – 147, cu următorul 
cuprins: 
”Art.141 - (1) Contractul 

a) Motivare pentru adoptare 
Contractele sportivilor care desfășoară 
activități dependente, în mare 
majoritate sporturile de echipă, nu pot 
fi convenții civile ci sunt contracte de 

Camera  
Deputaților 
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individual de muncă pentru 
sportivi este contractul de 
muncă specific încheiat în 
limba română, între o 
structură sportivă şi un 
sportiv profesionist. 
(2) Contractul individual de 
muncă pentru sportivii 
profesionişti trebuie să 
conţină cel puţin următoarele 
elemente: 
a) Obiectul contractului: 
prestarea activităţii sportive 
în schimbul unui salariu; 
b) Durata contractului: 
Contractul individual de 
muncă pentru sportivi se 
încheie, de regulă, pe durată 
determinată. Contractul 
stipulează o data certa de 
început (zi/lună/an), precum 
şi data încetării contractului 
(zi/lună/an); Părţile pot 
încheia contracte individuale 
de muncă pentru sportivi pe 
durata determinată pe o 
perioadă de maxim 60 de 
luni. Contractul poate fi 
prelungit si după expirarea 
termenului iniţial, cu acordul 
scris al părţilor. Dispoziţiile 
art. 82 alin. 4 şi 5 din Legea 
nr.53/2003 - Codul Muncii, 
republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, nu 
sunt aplicabile în cazul 
contractelor individuale de 
muncă pentru sportivi. 
c) Locul de muncă: 

muncă. Sportivii ce desfășoară 
sporturi de echipă sunt lucrători ce 
desfășoară activități dependente 
conform codului fiscal și practicii 
judiciare. Relația nu poate fi exclusă 
ca fiind relație de muncă atâta vreme 
cât principala și singura sursă de venit 
a acestor sportivi este salariul primit 
ca urmare a activității sportive 
practicate. Mai mult decât atât, în 
sport este interzis să lucrezi (să 
practici sportul respectiv) la un alt 
angajator în același timp (la un alt 
club). Prin urmare o astfel de 
activitate nu are cum să fie 
considerată prin legea sportului ca 
fiind o activitate independentă. De 
asemenea, resursele desfășurării 
activității sunt puse la dispoziție de 
angajator (club), respectiv – 
echipament, terenurile de 
antrenament, alimentația necesară 
susținerii efortului etc. Tot angajatorul 
(clubul) este cel ce stabilește 
programul de pregătire, antrenamente, 
cantonamente, jocuri oficiale sau 
amicale, sportivul neavând cum 
influența acest fapt în jocurile de 
echipă. Prin urmare, trebuie păstrată 
posibilitatea încheierii de contracte de 
activitate sportivă numai cu titlu de 
 excepție și pentru acele sporturi  
care se pretează la o astfel de 
activitate, regula fiind însă ca oriunde 
în economie, contractul individual de 
muncă.  În desfășurarea contractului 
individual de muncă legea sportului 
impune a reglementa particularitățile 
ce țin de activitatea sportivă, în 
principal durata contractului, având în 
vedere ca în multe sporturi federațiile 
internaționale impun un maxim de 
durată. În acest sens se impun a fi 
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Denumirea structurii sportive 
– locul unde se desfăşoară 
activitatea sportivă a 
structurii sportive; 
d) Felul muncii şi atribuţii 
specifice sportivilor; 
e) Criterii de evaluare în 
conformitate cu prevederile 
regulamentelor sportive; 
f) Durata muncii: normă 
întreagă/timp parţial, cu 
repartizare inegală; 
g) Concediul: Concediul de 
odihnă este de minim 20 de 
zile iar efectuarea acestuia se 
realizează în baza unei 
programări colective sau 
individuale stabilite de 
structura sportivă cu 
consultarea sportivilor. Prin 
excepţie de la cadrul general, 
structura sportivă are dreptul 
să programeze efectuarea 
concediilor de odihnă numai 
în pauzele competiţionale şi 
în afara perioadelor de 
pregătire precompetiţională, 
fără a fi necesară motivarea 
acesteia; 
h) Repausul săptămânal: prin 
excepţie de la cadrul general, 
repausul săptămânal de 48 de 
ore se va acorda în afara 
perioadelor de antrenament şi 
competiţii, în condiţiile 
stabilite prin regulamentele 
sportive. Dispoziţiile art. 137 
alin. 3 şi 5 din Legea 
nr.53/2003 - Codul Muncii, 

reglementate particularitățile ce țin de 
contractele individuale de muncă ale 
sportivilor. 
 
b) Motivare pentru respingere 
Precizări care nu pot face obiectul 
reglementării  printr-o lege-cadru. 
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republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare,  nu 
sunt aplicabile contractelor 
individuale de muncă pentru 
sportivi. Având în vedere 
specificitatea activităţii 
sportive termenul prevăzut în 
cuprinsul art. 137 alin. 4 din 
Legea nr.53/2003- Codul 
Muncii va fi de 120 de zile. 
i) Prin excepție de la art.142 
din Legea nr.53/2003 - Codul 
Muncii, republicat, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, compensarea se va 
face numai cu timp liber 
corespunzător pentru zilele 
de sărbătoare legala în 
următoarele 120 zile. 
j) Drepturile financiare: 
Drepturile financiare pot 
cuprinde salariul, conform 
art. 160 din Codul Muncii, 
precum şi premiile, primele 
şi indemnizaţiile sportive 
acordate conform art. 62 lit. 
w) din Codul Fiscal. 
k) Drepturi şi obligaţii 
privind sănătatea şi 
securitatea în muncă: 
conform reglementărilor 
specifice în domeniu; 
l) Perioada de preaviz: prin 
derogare de la prevederile 
cadrului general, în cazul 
demisiei/concedierii, 
perioada de preaviz este cea 
prevăzută de părţi în 
contractul individual de 
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muncă pentru sportivi dar nu 
pentru o perioadă mai mare 
de 3 luni, cu respectarea 
prevederilor regulamentelor 
sportive. 
m) Clauze specifice 
contractului individual de 
muncă pentru sportivii 
profesionişti;  
n)  Regimul sancţionatoriu.  
o) Alte drepturi şi obligaţii. 
Pe lângă drepturile şi 
obligaţiile prevăzute de 
cadrul general, contractele 
individuale de muncă pentru 
sportivi vor conţine obligaţia 
respectării regulamentelor 
sportive; 
p) Soluţionarea conflictelor 
sportive. Prin excepţie de la 
prevederile cadrului general, 
litigiile izvorâte din 
contractul individual de 
muncă pentru sportivi pot fi 
soluţionate fie de instanţele 
judecătoreşti potrivit 
jurisdicţiei reglementate prin 
Codului Muncii, fie, dacă 
părţile decid astfel prin 
contractul încheiat între ele, 
pe calea arbitrajului 
instituționalizat în 
conformitate cu dispoziţiile 
cuprinse în Codul de 
Procedura Civilă şi în 
statutele şi regulamentele 
federaţiilor sportive 
naţionale.  
 (3) Prevederile alin.(2) se 
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aplică şi în cazul contractelor 
individuale de muncă 
încheiate între structurile 
sportive şi antrenorilor care 
antrenează sportivi 
profesioniști. 
Art.142 - (1) Sportivii care îşi 
desfăşoară activitatea în 
structurile sportive de drept 
public finanţate din sume de 
la bugetul de stat sau de la 
bugetele locale, în baza unui 
contract individual de muncă 
pentru sportivi, pot fi 
angajaţi peste numărul 
maxim de posturi aprobat, 
prin act administrativ al 
conducătorului instituţiei, cu 
încadrarea în cheltuielile 
bugetare aprobate. 
(2) Sportivii care îşi 
desfăşoară activitatea în 
structurile sportive de drept 
privat, fără scop patrimonial, 
îşi pot desfășura activitatea 
sportivă în baza unui contract 
individual de muncă pentru 
sportivi finanţat de la 
bugetele locale, cu încadrarea 
în cheltuielile bugetare 
aprobate.  
(3) Prevederile art.14 alin (6) 
şi art. 142  se aplică şi 
antrenorilor care antrenează 
sportivi profesioniști. 
Art.143 - Salarizarea 
sportivului profesionist se 
face prin negociere în cadrul 
contractului individual de 
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muncă pentru sportiv, în 
limita cheltuielilor cu salarii 
aprobate în bugetele proprii 
structurilor sportive, fără 
depăşirea plafoanelor 
stabilite, pentru fondurile 
provenite de la bugetele de 
stat şi bugetele locale. 
Art. 144 - Perioada de probă: 
Prin excepţie de la 
prevederile Legii nr. 53/2003 
– Codul Muncii, republicat, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, 
dispoziţiile referitoare la 
perioada de probă nu se 
aplică pentru contractul 
individual de muncă pentru 
sportiv. 
Art.145 - Acolo unde nu 
există prevederi speciale 
pentru contractele 
individuale de muncă pentru 
sportivi se aplică normele 
generale din Legea nr. 
53/2003 – Codul Muncii, 
republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Art.146 - Modelul cadru al 
Contractului individual de 
muncă pentru sportiv, se 
aprobă prin Ordin comun al 
miniştrilor tineretului şi 
sportului şi muncii, familiei, 
protecţiei sociale şi 
persoanelor vârstnice în 
termen de 30 zile de la 
intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe, publicat 
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în Monitorul Oficial, Partea 
I. 
Art.147 - (1) Contractele de 
activitate sportivă încheiate 
conform prevederilor 
prezentei legi cu participanții 
la activitatea sportivă conțin 
minimal următoarele drepturi 
și obligații generale ale 
parților: 
Drepturi și obligații generale 
ale parților 
1. Participantul la activitatea 
sportivă are, în principal, 
următoarele drepturi: 
a) dreptul la remunerare 
pentru activitatea depusă; 
b) dreptul la repaus zilnic și 
săptămânal; 
c) dreptul la vacanță anuală; 
d) dreptul la egalitate de 
șanse și de tratament; 
e) dreptul la securitate și 
sănătate în muncă; 
f) dreptul la control medical 
periodic; 
h) dreptul la formare 
profesională; 
2. Participantului la 
activitatea sportivă îi revin, 
în principal, următoarele 
obligații: 
a) obligația de a sa presteze 
activitatea la maximul 
abilitaților sale, atunci când 
este selectat sau, după caz, de 
a îndeplini atribuțiile ce îi 
revin conform fișei postului;  
b) obligația de a respecta 

 
 
 
 
 
 
a) Motivare pentru adoptare 
În cazul contractului de activitate 
sportivă legea trebuie să reglementeze 
principalele drepturi și obligații ale 
parților, având în vedere că modelul 
cadru aprobat prin ordin comun al 
celor 2 ministere nu poate impune și 
adăuga la lege. (a se vedea spre 
comparație Codul muncii și Ordinul 
de aprobare a modelului cadru al 
contractului individual de muncă, 
unde Codul muncii setează drepturile 
și obligațiile generale ale părților, iar 
modelul cadru doar pune în practică 
prevederile legale). 
 
b) Motivare pentru respingere 
Precizări care nu pot fi trecute în 
conţinutul unei legi-cadru, ele putând 
fi parte, eventual, a unei reglementări 
a puterii executive (ex: hotărâre a 
Guvernului, norme de aplicare, etc.) 
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regulile de disciplină stabilite 
de Regulamentul de 
Organizare Interioară al 
structurii sportive și să 
participe la antrenamente și 
pregătire;  
c) obligația de a respecta 
măsurile de securitate și 
sănătate stabilite de structura 
sportivă; 
d) să respecte regulamentele 
clubului în măsura în care 
aceste i-au fost aduse la 
cunoștința și nu contravin 
legislației în vigoare și 
regulamentelor federației;  
3. Clubul are, în principal, 
următoarele drepturi: 
a) să exercite controlul 
asupra modului de 
îndeplinire a sarcinilor; 
b) să constate săvârșirea 
abaterilor disciplinare și să 
aplice sancțiunile 
corespunzătoare, cu 
respectarea legii, 
regulamentelor federației 
sportive și regulamentului 
intern. 
4. Clubului îi revin, în 
principal, următoarele 
obligații: 
a) să acorde participantului la 
activitatea sportivă toate 
drepturile ce decurg din 
prezentul contract, din 
regulamentele federațiilor 
sportive și din lege; 
b) să asigure permanent 
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condițiile tehnice și 
organizatorice necesare 
desfășurării activității 
participantului la activitatea 
sportiva (vestiare, 
echipament, transport, 
alimentație de întreținere 
etc.); 
c) să informeze participantul 
la activitatea sportivă asupra 
condițiilor de desfășurare a 
activității sale și asupra 
elementelor care privesc 
desfășurarea relațiilor 
contractuale; 
d) să elibereze, la cerere, 
toate documentele care atesta 
calitatea de participant la 
activitatea sportivă a 
solicitantului; 
e) să asigure 
confidențialitatea datelor cu 
caracter personal ale 
participantului la activitatea 
sportivă; 
f) clubul are obligația de a 
face participantului la 
activitatea sportivă asigurare 
medicală de sănătate pentru 
cazuri de accident și boală, 
precum și examinarea 
medicală periodică și de a 
plăți remunerația 
participantului la activitatea 
sportivă, conform 
contractului, pe timpul stării 
de incapacitate;  
g) să se abțină de la orice fel 
de discriminare și să asigure 
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protecția drepturilor 
participantului la activitatea 
sportivă, inclusiv dreptul la 
libera exprimare; 
h) să respecte toate regulile 
anti-dopaj relevante ale 
organismelor în domeniu;  
i) să respecte regulamentele 
și statutele federațiilor 
sportive și legislația în 
vigoare. 
(2) Pe lângă drepturile 
generale prevăzute anterior 
sportivii au și următoarele 
drepturi și obligații specifice: 
1. Drepturi: 
a) dreptul să solicite o a doua 
opinie a unui medic specialist 
independent, în cazul în care 
contestă opinia medicului 
specialist al clubului. Dacă și 
în acest caz se menține 
diferența de opinii, părțile 
convin să accepte o a treia 
opinie a unui specialist 
independent, care va fi 
însușită obligatoriu; 
b) dreptul de a fi asistat de 
căpitanul echipei și/sau 
sindicat în toate conflictele 
sau litigiile pe care acesta le 
are cu clubul. 
c) dreptul de a-și continua 
educația și învățământul 
obligatoriu (fără ca 
exercitarea acestui drept de 
către jucător să poată 
constitui motiv pentru 
rezilierea contractului pentru 
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justa cauza sau de neplată a 
drepturilor contractuale)  
d) dreptul la libera exprimare 
și nediscriminare împotriva 
sa.  
2. Obligații: 
a) să participe la 
evenimentele sportive ale 
structurii sportive cu care a 
încheiat prezentul contract;  
b) să respecte regulile 
sportului practicat; 
c) să se supună examinărilor 
și tratamentelor medicale 
periodice;  
d) să respecte toate regulile 
anti-dopaj relevante în 
domeniu;  
e) să se conformeze 
condițiilor din politicile 
antidiscriminare;  
f) să nu parieze la jocuri de 
noroc în legătura cu 
activitatea sportiva în care 
este implicat personal cât 
timp practică sportul.” 
Autori: Deputat PSD Petre-
Florin Manole, deputat PSD 

Mihăiță Vîrză 
5.  

 
 
Art.181 - Prin hotărâre a 
consiliului 
local/consiliului 
judeţean, se pot 
repartiza sume din 
bugetul local pentru: 
a) finanţarea activităţii 

4. Articolul 181 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art. 181 – (1) Prin 
hotărâre a autorităţilor 
deliberative ale 
administraţiei publice 
locale se pot aloca sume din 
bugetul local, pentru 

2. La articolul unic punctul 
4, articolul (1) se modifică 
și va avea următorul 
cuprins: 
Art. 181 – (1) Prin hotărâre a 
autorităţilor competente ale 
administraţiei publice locale 
se pot aloca sume din bugetul 
local pentru finanţarea 
activităţii sportive a 

 
 
 
 
 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia pentru 

muncă 
 

 
 
 
 
 
 
a) Motivare pentru adoptare 
Pentru  a se da posibilitatea 
autorităţilor locale să finanţeze 
activitatea sportivă pe raza de 
competenţă teritorială. 

Camera  
Deputaților 
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instituţiilor cu specific 
sportiv din subordinea 
sa; 
b) finanţarea activităţii 
structurilor sportive 
locale, constituite ca 
structuri nonprofit în 
condiţiile legii, 
participante la 
competiţiile sportive 
locale, regionale, 
naţionale şi 
internaţionale, 
organizate în 
conformitate cu statutul 
şi regulamentele 
federaţiilor sportive 
naţionale pe ramură de 
sport, în baza 
contractelor şi a 
programelor sportive 
ale acestora care prevăd 
promovare, selecţie, 
participare, pregătire, 
organizare de 
competiţii şi evenimente 
sportive. Din sumele 
alocate pot fi finanţate 
toate tipurile de 
cheltuieli aferente 
contractelor şi 
programelor sportive, 
inclusiv cele de natură 
salarială. 
c) premierea, în 
condiţiile legii, a 
performanţelor 
deosebite obţinute la 
competiţiile sportive 

finanţarea activităţii 
sportive a structurilor 
sportive care au calitatea de 
ordonator de credite aflate 
în subordinea sa, cu 
respectarea legislaţiei 
naţionale şi comunitare din 
domeniul ajutorului de stat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

structurilor sportive și a 
liceelor care au clase cu 
profil sportiv, aflate în 
subordinea sa, cu respectarea 
legislaţiei naţionale şi 
comunitare din domeniul 
ajutorului de stat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Motivare pentru respingere 
Precizarea nu-şi are rostul, cea din 
textul Ordonanţei fiind acoperitoare. 
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internaţionale oficiale. 
6. Art.181 - (2) Prevederile 

prezentului articol se 
aplică începând cu anul 
competiţional următor 
intrării în vigoare a 
prezentei legi. 
 

Art.181 - (2) Prin hotărâre a 
autorităţilor deliberative ale 
administraţiei publice 
locale se pot aloca sume din 
bugetul local, cu 
respectarea legislaţiei 
naţionale şi comunitare 
din domeniul ajutorului 
de stat şi pentru: 
a) finanţarea programelor 
sportive ale cluburilor 
sportive de drept public 
înfiinţate pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale; 
b) finanţarea programelor 
sportive ale cluburilor 
sportive de drept privat 
înfiinţate pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale, 
constituite ca persoane 
juridice fără scop 
patrimonial, deţinătoare ale 
certificatului de identitate 
sportivă; 
c) finanţarea programelor 
sportive organizate în raza 
unităţii administrativ-
teritoriale de către 
asociaţiile 
judeţene/municipiului 
Bucureşti pe ramuri de 
sport, afiliate la federaţiile 
sportive corespondente; 
d) finanţarea programelor 
sportive desfăşurate în raza 
unităţii administrativ-
teritoriale de către 
federaţiile sportive 

4. La articolul unic punctul 
4, articolul 181, partea 
introductivă a alineatului 
(2) și alineatul (3) se 
modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
"(2) Prin hotărâre a 
autorităților competente ale 
administrației publice locale 
se pot aloca sume din 
bugetul local cu respectarea 
legislației naționale și 
comunitare din domeniul 
ajutorului de stat, prin 
competiție de proiecte, și 
pentru: 
……………………………
… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(2) Se elimină. 
Autor: Comisia pentru 

muncă 
 

 
 
 
 
 
a) Motivare pentru adoptare 
Expresia autorităţi competente 
introduce un grad de precizie şi de 
rigoare superior prevederilor 
Ordonanţei. 
 
b) Motivare pentru respingere 
Formularea autorităţi deliberative 
reprezintă o exprimare mult mai 
exactă decât cea respinsă. 
 

Camera  
Deputaților 



45 
 

naţionale, direcţiile 
judeţene pentru sport şi 
tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, ori 
inspectoratele şcolare 
judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti; 
e) finanţarea programelor 
sportive derulate de către 
Comitetul Olimpic şi 
Sportiv Român pentru 
înalta performanţă sportivă; 
f) premierea, în condiţiile 
legii, a performanţelor 
deosebite obţinute la 
competiţiile sportive 
interne şi internaţionale 
oficiale. 

7.  
 

--- 

Art.181 - (3) Autorităţile 
administraţiei publice 
locale pot aloca sume 
pentru finanţarea activităţii 
sportive potrivit alin. (1) şi 
(2) în limita a maximum 
5% din bugetul aprobat. 

Art.181 - (3) Autoritățile 
administrației publice locale 
alocă sume pentru finanțarea 
infrastructurii și activității 
sportive, inclusiv pentru 
cluburile sportive școlare și 
universitare, potrivit alin.(1) 
și (2) în limita a minimum 
5% din bugetul aprobat.” 

Art.181 - (3) Autoritățile 
administrației publice locale 
pot aloca sume pentru 
finanțarea activității sportive, 
potrivit alin.(1) și (2) în 
limita a minimum 5% din 
bugetul aprobat. 

Autor: Senator PSD Eugen 
Teodorovici 

a) Motivare pentru adoptare 
Pentru a crea obligativitatea finanţării 
activităţii sportive. 
 
b) Motivare pentru respingere 
Nu se impune crearea unei presiuni 
bugetare exprese asupra bugetelor 
autorităților administraţiei publice 
locale. 

Camera  
Deputaților 

8.  
 
 

--- 

Art.181 - (3) Autorităţile 
administraţiei publice 
locale pot aloca sume 
pentru finanţarea activităţii 
sportive potrivit alin. (1) şi 
(2) în limita a maximum 
5% din bugetul aprobat. 

Art.181 - (3) Autoritățile 
administrației publice locale 
alocă sume pentru finanțarea 
infrastructurii și activității 
sportive, inclusiv pentru 
cluburile sportive școlare și 
universitare, potrivit alin.(1) 
și (2) în limita a minimum 
5% din bugetul aprobat.” 

Art.181 - (3) Autoritățile 
administrației publice locale 
pot aloca sume pentru 
finanțarea activității sportive 
potrivit alin. (1) și (2) în 
limita a maximum 5% din 
bugetul aprobat. Din suma 
alocata cel puțin 50% va fi 
direcționată pentru susținerea 
activităților de copii și juniori 
și a sportului de masă. 
Autori: Deputați PSD Petre-

a) Motivare pentru adoptare 
Pentru a crea obligativitatea finanţării 
activităţii sportive. 
 
b) Motivare pentru respingere 
Nu se impune crearea unei presiuni 
bugetare exprese asupra bugetelor 
autorităților administraţiei publice 
locale. 

Camera  
Deputaților 
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Florin Manole și Mihăiță 
Vîrză 

9.  
 
 

--- 

Art.181 - (3) Autorităţile 
administraţiei publice 
locale pot aloca sume 
pentru finanţarea activităţii 
potrivit alin. (1) şi (2) în 
limita a maximum 5% din 
bugetul aprobat. 

Art.181 - (3) Autoritățile 
administrației publice locale 
alocă sume pentru finanțarea 
infrastructurii și activității 
sportive, inclusiv pentru 
cluburile sportive școlare și 
universitare, potrivit alin.(1) 
și (2) în limita a minimum 
5% din bugetul aprobat.” 

Art.181 - (3) Autoritățile 
administrației publice locale 
alocă sume pentru finanțarea 
infrastructurii și activității 
sportive, inclusiv pentru 
cluburile sportive școlare și 
universitare, potrivit alin.(1) 
și (2). 
Autor: Deputați PNL Raluca 

Turcan 

a) Motivare pentru adoptare 
Prin impunerea unui procent fix se 
încalcă principiul autonomiei locale 
consemnat prin Constituție la art. 120 
(1) Administraţia publică din unităţile 
administrativ-teritoriale se întemeiază 
pe principiile descentralizării, 
autonomiei locale şi deconcentrării 
serviciilor publice. 
b) Motivare pentru respingere 
Preluat în amendamentul adoptat sub 
o formă mult mai acoperitoare. 

Camera  
Deputaților 

10.  
 
 

--- 

Art.181 - (3) Autorităţile 
administraţiei publice 
locale pot aloca sume 
pentru finanţarea activităţii 
potrivit alin. (1) şi (2) în 
limita a maximum 5% din 
bugetul aprobat. 

Art.181 - (3) Autoritățile 
administrației publice locale 
alocă sume pentru finanțarea 
infrastructurii și activității 
sportive, inclusiv pentru 
cluburile sportive școlare și 
universitare, potrivit alin.(1) 
și (2) în limita a minimum 
5% din bugetul aprobat.” 

Art.181 - (3) Autorităţile 
administraţiei publice locale 
pot aloca sume pentru 
finanţarea activităţii potrivit 
alin. (1) şi (2) în limita a 
maximum 5% din bugetul 
aprobat. Finanțarea 
activităților de la alin. (2) se 
va realiza prin hotărâre a 
autorităţilor deliberative 
ale administraţiei publice 
locale, fără parcurgerea 
procedurilor privind 
regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de 
interes general. Entitățile 
indicate în alin. (2) vor 
justifica cheltuielile în 
condițiile contractelor de 
finanțare încheiate în 
temeiul hotărârilor de mai 
sus. 
Autori: Deputați PSD Eugen 

Neață și Vasile Cîtea 

a) Motivare pentru adoptare 
Din necesitatea unei celerități în 
desfășurarea tuturor proceselor pe 
care le presupun programele sportive 
derulate de cluburile sportive de drept 
privat, consider că parcurgerea 
procedurilor cuprinse în Legea 
350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activități non-profit de 
interes general poate aduce deservicii 
în sensul pierderii unor oportunități în 
derularea programelor sportive în 
cauză.  
Potrivit Legii nr.350/2005, art.6, 
procedura de finanțare presupune un 
număr de 10 pași între momentul 
publicării programului anual pentru 
acordarea finanțărilor și publicarea 
anunțului de finanțare. Un element 
important cu consecințe negative în 
ceea ce privește derularea 
programelor sportive, îl reprezintă 
faptul că procedura de finanțare de 
mai sus este anuală, însemnând că 
cluburile sportive de drept privat 
beneficiare ale finanțărilor nu pot 
previziona întreaga activitate și 
evenimentele ulterioare care să fie 
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finanțate. Exemple: (1. Calificarea 
unei echipe într-o fază superioară a 
unei competiții sportive internaționale 
care nu poate fi previzionată la 
începutul competiției sportive, 
calificare care presupune o finanțare 
suplimentară realizată într-un termen 
scurt. 2. Pierderea unui jucător sau 
membru al staff-ului tehnic din 
motive diverse, situație care 
presupune înlocuirea de urgență, fapt 
pentru care este necesară finanțarea. 
3. Achiziționarea unui jucător sau 
antrenor într-una din perioadele de 
transferuri, ulterioare încheierii 
programului de finanțare anual al 
autorității publice). 
 
b) Motivare pentru respingere 
Prin impunerea unui procent fix se 
încalcă principiul autonomiei locale 
consemnat prin Constituție la art. 120 
(1) Administraţia publică din unităţile 
administrativ-teritoriale se întemeiază 
pe principiile descentralizării, 
autonomiei locale şi deconcentrării 
serviciilor publice. 

11.  
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

Art.181 - (5) În cazul 
finanțării din bugetele 
locale a cluburilor sportive 
ale Ministerului Tineretului 
și Sportului nu se aplică 
scheme de ajutor de stat. 

Autor: Deputat PSD Suciu 
Vasile Daniel 

a) Motivare pentru adoptare 
Pentru facilitarea finanţării. 
 
b) Motivare pentru respingere 
Ministerul Tineretului şi Sportului nu 
are şi nu poate avea cluburi sportive. 
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12.  
 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 

5. La articolul unic, după 
punctul 6 se introduc cinci 
noi puncte, pct.61-65, cu 
următorul cuprins: 
„61. La articolul 29, după 
alineatul (1) se introduce 

 
 
 
 
La articolul 29, după 
alineatul (1) se introduce 

a) Motivare pentru adoptare 
Prin ordin al MEN liceele cu profil 
sportiv sau cele cu clase cu profil 
sportiv sunt înscrise în registrul 
sportiv și participă la competiții 
naționale oficiale.  
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un nou alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
(11) Liceele cu profil sportiv 
sau cele care au clase cu 
profil sportiv pot participa la 
competiții naționale și 
internaționale și pot să fie 
înscrise în Registrul sportiv. 

un nou alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
(11) Liceele care au clase cu 
profil sportiv se pot înscrie în 
Registrul sportiv și pot 
participa la competiții 
naționale și internaționale.” 

Autor: Deputat PNL 
Cristinel Romanescu 

b) Motivare pentru respingere 
Precizare superfluă, în realitate 
procedura la care se face referire  
întâmplându-se, deja! 
 

13.  
 
 
Art. 30 - Cluburile 
sportive de drept public 
pot primi spre 
administrare sau în 
folosinţă gratuită 
imobilele care deservesc 
activitatea sportivă, baze 
şi instalaţii sportive. 
Bazele şi instalaţiile 
sportive primite spre 
administrare şi folosinţă 
sunt considerate 
patrimoniu sportiv şi nu 
îşi vor schimba destinaţia 
sportivă fără aprobarea 
Ministerului 
Tineretului şi Sportului. 

 
 
 
 

--- 

62. Articolul 30 se modifică 
și va avea următorul 
cuprins: 
Art.30 - Cluburile sportive 
publice și private pot primi 
spre administrare sau în 
folosință gratuită, potrivit 
legislației pentru activitățile 
sportive, imobile care 
deservesc activitatea 
sportivă, baze și instalații 
sportive. Bazele și instalațiile 
sportive primite spre 
administrare și folosință sunt 
considerate patrimoniu 
sportiv și nu își vor schimba 
destinația sportivă. 
Contractele prevăd 
evaluări periodice. 

 
 
 
 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia pentru 

muncă 
 

 
 
 
 
a) Motivare pentru adoptare 
Pentru buna administrare şi 
conservare a infrastructurii sportive. 
 
b) Motivare pentru respingere 
Cu excepţia sintagmei „fără 
aprobarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului” ;i cu 
completarea „contractele prevăd 
evaluări periodice”, prevederea 
cuprinsă, deja, în textul Legii 
educaţiei fizice şi sportului 
nr.69.2000 este acoperitoare. 
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14.  
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 

--- 

65.  La articolul 49, după 
alineatul (2) se introduce un  
nou alineat, alin.(3), cu 
următorul cuprins: 
(3) Ministerul Tineretului și 
Sportului exercită 
supravegherea și controlul 
asupra structurilor sportive 
persoane juridice de drept 
public sau privat, exclusiv cu 

 
 
 
 
Art. 49 - (3) Ministerul 
Tineretului și Sportului 
exercită supravegherea și 
controlul asupra structurilor 
sportive persoane juridice de 
drept public sau privat, 

 
 
 
 
a) Motivare pentru adoptare 
Pentru un plus de concizie faţă de 
limitele mandatului încredinţat 
delegatului MTS. 
 
b) Motivare pentru respingere 
Atribuţiunile delegatului MTS sunt 
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privire la sumele acordate 
respectivelor structuri cu titlu 
de finanțare publică și cu 
privire la prevederile din 
contractul de finanțare.” 

exclusiv cu privire la sumele 
acordate respectivelor 
structuri cu titlu de finanțare 
publică. Delegatul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului are competențe 
de control exclusiv asupra 
modului de îndeplinire a 
obligațiilor asumate prin 
contractul de finanțarea a 
structurii sportive. 
Delegatul Ministerului 
Tineretului și Sportului va 
exercita orice atribuții în 
baza mandatului stabilit 
prin ordin al ministrului 
tineretului și sportului doar 
cu privire la deciziile 
persoanei juridice de drept 
public sau privat care 
vizează executarea 
contractului de finanțare. 
Cu excepția deciziilor care 
vizează utilizarea sumelor 
provenite din contractul de 
finanțare încheiat între 
structura sportivă și 
Ministerul Tineretului și 
Sportului, delegatul 
Ministerului Tineretului și 
Sportivului nu va avea 
dreptul de a interveni în 
niciun fel în activitatea 
structurii sportive sau în 
executarea deciziilor 
organelor de conducere ale 
respectivei structuri 
sportive. 

Autor: Deputat PSD Cîtea 

stabilite prin ordin de ministru, nu 
prin text de lege. 
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Vasile 
15. Art.671 - (1) Participanţii 

la activitatea sportivă pot 
fi: 
a) sportivi;  
b) antrenori; 
c) medici, asistenţi 
medicali, maseuri, 
kinetoterapeuţi, 
cercetători, operatori 
video; 
c) medici, asistenţi 
medicali, maseuri, 
kinetoterapeuţi, 
cercetători; 
d) arbitri, observatori, 
operatori video, personal 
auxiliar. 
e) alte persoane care 
contribuie la realizarea 
activităţii sportive. 

 

9. După alineatul (1) al 
articolul 671 se introduc 
trei noi alineate, alin. (11)-
(13), cu următorul 
cuprins: 
"(11) Participanţii la 
activitatea sportivă 
enumeraţi la alin. (1) lit. a) 
- c) pot încheia cu 
structurile sportive, după 
caz, un contract individual 
de muncă sau un contract 
de activitate sportivă, în 
condiţiile legii. 
…” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
(11) Participanții la 
activitatea sportivă enumerați 
la alin. (1)     lit. a) - e) pot 
încheia cu structurile 
sportive, după caz, un 
contract individual de muncă 
sau un contract de activitate 
sportivă, în condițiile legii. 
Autori: Deputați PSD Neață 

Eugen și Adrian Solomon 
 
 

a) Motivare pentru adoptare 
În ultimii ani sportul de înaltă 
performanță,  din nevoia de  a 
performa, pentru  a  asigura  buna 
desfășurare a activității sportive,  a 
suferit transformări majore  în ceea ce 
privește managementul  echipelor 
tehnice. În cazul sporturilor de echipă 
au apărut ocupații precum  marketing 
sportiv, team manager sau organizator 
de competiții, funcții vitale pe lângă 
echipele ce joacă la nivel național și 
internațional. Având în vedere că 
OUG nr. 38/2017 menționează  la 
Titlul XI art. 67 alin. (1) că 
participanții la activitatea sportivă  
sunt doar cei cuprinși la literele a)-c), 
pentru rezolvarea problemelor privind 
angajarea tuturor persoanelor  
angrenate in realizarea acestei 
activități este nevoie a  se introduce la 
acest articol și literele d) și e). 
 
b) Motivare pentru respingere 
Este clar că un act de acest gen nu 
poate fi încheiat decât în condiţiile 
legii, altfel acesta nefiind opozabil 
terţilor şi devenind, aşadar, nul de 
drept. 
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16. Art.671 - (1) Participanţii 
la activitatea sportivă pot 
fi: 
a) sportivi;  
b) antrenori; 
c) medici, asistenţi 
medicali, maseuri, 
kinetoterapeuţi, 
cercetători, operatori 
video; 
c) medici, asistenţi 

9. După alineatul (1) al 
articolul 671 se introduc 
trei noi alineate, alin. (11)-
(13), cu următorul 
cuprins: 
"(11) Participanţii la 
activitatea sportivă 
enumeraţi la alin. (1) lit. a) 
- c) pot încheia cu 
structurile sportive, după 
caz, un contract individual 

 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
(11) Părțile contractante au 
libertate deplină in alegerea 
tipului de contract pe care îl 
înțeleg să îl încheie între ele, 
fiind obligate să respecte 
prevederile legale, in funcție 
de tipul de contract ales, de 
muncă sau de activitate 

 
 
 
 
a) Motivare pentru adoptare 
Pentru impunerea respectării 
prevederilor legale. 
 
b) Motivare pentru respingere 
Prevedere superfluă. 
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medicali, maseuri, 
kinetoterapeuţi, 
cercetători; 
d) arbitri, observatori, 
operatori video, personal 
auxiliar. 
e) alte persoane care 
contribuie la realizarea 
activităţii sportive. 

de muncă sau un contract 
de activitate sportivă, în 
condiţiile legii. 
…” 
 
 
 
 
 

sportivă” 
Autor: Deputat PNL 
Cristinel Romanescu 

 

17. Art.671 - (1) Participanţii 
la activitatea sportivă pot 
fi: 
a) sportivi;  
b) antrenori; 
c) medici, asistenţi 
medicali, maseuri, 
kinetoterapeuţi, 
cercetători, operatori 
video; 
c) medici, asistenţi 
medicali, maseuri, 
kinetoterapeuţi, 
cercetători; 
d) arbitri, observatori, 
operatori video, personal 
auxiliar. 
e) alte persoane care 
contribuie la realizarea 
activităţii sportive. 

 

9. După alineatul (1) al 
articolul 671 se introduc 
trei noi alineate, alin. (11)-
(13), cu următorul 
cuprins: 
"(11) Participanţii la 
activitatea sportivă 
enumeraţi la alin. (1) lit. a) 
- c) pot încheia cu 
structurile sportive, după 
caz, un contract individual 
de muncă sau un contract 
de activitate sportivă, în 
condiţiile legii. 
…” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

--- 

La articolul unic punctul 9, 
alineatul (11) al articolului 
671 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(11) 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.” 
 
Autori: Deputaţi PSD Eugen 

Neaţă şi Adrian Solomon, 
Comisia pentru muncă 

 

a) Motivare pentru adoptare 
Având în vedere faptul că în cazul 
sporturilor de echipă au apărut 
ocupații precum marketing 
sportiv, team manager sau 
organizator de competiții, funcții 
vitale pe lângă echipele ce joacă la 
nivel național și internațional, este 
necesară trimiterea la toate 
categoriile de participanţi la 
activitatea sportivă enumeraţi în 
cuprinsul alin.(1). 
 
b) Motivare pentru respingere 
Reformulat ca amendament al 
Comisiei într-o formă mai precisă. 

 

18. Art.671 - (1) Participanţii 
la activitatea sportivă pot 
fi: 
a) sportivi;  
b) antrenori; 
c) medici, asistenţi 
medicali, maseuri, 
kinetoterapeuţi, 
cercetători, operatori 

9. După alineatul (1) al 
articolul 671 se introduc 
trei noi alineate, alin. (11)-
(13), cu următorul 
cuprins: 
"(11) Participanţii la 
activitatea sportivă 
enumeraţi la alin. (1) lit. a) 
- c) pot încheia cu 

 
 
 
 
 
 

--- 

(11) 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.  

Autori: Comisia pentru 

a) Motivare pentru adoptare 
Prezenta modificare reprezintă o 
intervenție în sensul motivării 
corespunzătoare a participanţilor la 
activitatea sportivă, şi anume a celor 
încadrați ca personal militar, polițiști, 
personal civil contractual, funcționari 
publici cu statut special din sistemul 
de apărare, ordine publică și securitate 
națională, să poată cumula solda, 
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video; 
c) medici, asistenţi 
medicali, maseuri, 
kinetoterapeuţi, 
cercetători; 
d) arbitri, observatori, 
operatori video, personal 
auxiliar. 
e) alte persoane care 
contribuie la realizarea 
activităţii sportive. 

structurile sportive, după 
caz, un contract individual 
de muncă sau un contract 
de activitate sportivă, în 
condiţiile legii. 
…” 
 
 
 
 

muncă  și deputați PSD 
Neață Eugen și Adrian 

Solomon 
 

respectiv salariul cu indemnizația 
stabilită prin contractul de 
indemnizație sportivă. Această 
măsură vine în sprijinul sportului de 
performanță. 
 
b) Motivare pentru respingere 
Reformulat ca amendament al 
Comisiei într-o formă mai precisă. 

19.  
 
 
 
Art.671 - (3) Condiţiile, 
criteriile şi procedura, 
precum şi cuantumul pe 
fiecare categorie de 
cheltuieli, respectiv 
fiecare categorie de 
participanţi la activităţile 
sportive se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului. 

11. Alineatul (3) al 
articolul 671, se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 
"(3) Condiţiile, criteriile şi 
procedura, precum şi 
cuantumul pe fiecare 
categorie de cheltuieli, 
respectiv fiecare categorie 
de participanţi la activităţile 
sportive se stabilesc, după 
caz, prin hotărâre a 
Guvernului, respectiv 
prin hotărâre a 
autorităţilor deliberative 
ale administraţiei publice 
locale." 

6. La articolul unic  
punctul 11, articolul 671, 
alineatul (3) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
"(3) Condiţiile, criteriile şi 
procedura, precum şi 
cuantumul pe fiecare 
categorie de cheltuieli, 
respectiv fiecare categorie de 
participanţi la activităţile 
sportive, se stabilesc, după 
caz, prin hotărâre a 
Guvernului, respectiv prin 
hotărâre a autorităţilor 
competente ale 
administraţiei publice 
locale." 

 
 
 

Se elimină.  
Autor: Comisia pentru 

muncă 
 

 
 
 

 
  

a) Motivare pentru adoptare 
Menţinerea textului iniţial din 
ordonanţă, pentru corelare cu Legea 
administraţiei publice locale 
nr.215/2001. 
Schimbarea sintagmei  “autorităţilor 
deliberative” cu sintagma 
“autorităţilor competente”, contravine 
dispozițiilor art.1 alin.(2) lit. d) din 
Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, 
republicată, care defineşte autorităţile 
deliberative ca fiind “consiliul local, 
consiliul judeţean, Consiliul General 
al Municipiului Bucureşti, consiliile 
locale ale subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale ale 
municipiilor”. 
 
b) Motivare pentru respingere 
Reformulat ca amendament al 
Comisiei într-o formă mai precisă. 

 

20.  
 
 
 
 
 
Art. 69 – (1) Structurile 
sportive fără scop 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. La articolul unic, după 
punctul 1 se introduce un 
nou punct, pct.111, cu 
următorul cuprins: 
"111. La articolul 69, 
alineatul (1), partea 
introductivă a alineatului 
(4) și alineatul (5) se 

 
 
 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia pentru 

muncă 
 

a) Motivare pentru adoptare 
Pentru un plus de conciziune. 
 
b) Motivare pentru respingere 
Prevedere superfluă. 
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patrimonial şi Comitetul 
Olimpic Român, în 
condiţiile prezentei legi, 
pot beneficia de sume de 
la bugetul de stat şi de la 
bugetele locale pentru 
finanţarea de programe 
sportive. Aceste sume se 
asigură pe bază de 
contracte încheiate între 
structurile sportive 
respective şi organele 
administraţiei publice 
centrale sau locale, după 
caz. 
(2) Contractul va 
cuprinde prevederi cu 
privire la: obiectul şi 
volumul activităţilor 
specifice, parametrii 
sportivi de realizat, suma 
stabilită pentru finanţarea 
programelor, defalcată pe 
obiective, activităţi şi 
naturi de cheltuieli, 
obligaţiile şi 
responsabilităţile părţilor. 
Regimul de gestionare a 
sumelor astfel primite şi 
controlul financiar se fac 
în condiţiile legii. 
(3) Prevederile 
contractului au putere 
deplină pentru cele două 
părţi, constituindu-se în 
norme cu caracter tehnic, 
financiar şi administrativ. 
(4) Structurile sportive de 
drept public pot 

 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
Art.69. – (1) Structuri 
sportive fără scop 
patrimonial și Comitetul 
Olimpic Român, în condițiile 
prezentei legi, pot beneficia 
de sume de la bugetul de stat 
și de la bugetele locale 
pentru finanțarea de 
programe sportive. Aceste 
sume se asigură pe bază de 
contracte încheiate între 
structurile sportive 
respective și organele 
administrației publice 
centrale sau locale, după caz, 
cu respectarea prevederilor 
art.181.  
……………………………. 

 
 
 
 
 

(4) Structurile sportive fără 
scop patrimonial mai pot 
beneficia și de alte surse de 
venituri, astfel: 
……………………………. 
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beneficia şi de alte surse 
de venituri, astfel: 
a) cotizaţiile şi 
contribuţiile băneşti sau 
în natură ale 
simpatizanţilor; 
b) donaţiile şi sumele sau 
bunurile primite prin 
sponsorizări; 
c) veniturile obţinute din 
reclamă şi publicitate; 
d) veniturile pentru care 
se datorează impozite pe 
spectacole; 
e) veniturile obţinute din 
valorificarea bunurilor 
aflate în patrimoniul 
acestora; 
f) indemnizaţiile obţinute 
din participarea la 
competiţiile şi 
demonstraţiile sportive; 
g) indemnizaţiile obţinute 
din transferurile 
sportivilor. 
(5) Veniturile obţinute 
din activităţile 
structurilor sportive de 
drept public se 
gestionează şi se 
utilizează la nivelul 
structurilor sportive 
respective, pentru 
realizarea scopului şi 
obiectului de activitate, 
fără vărsăminte la 
bugetul de stat şi fără 
afectarea alocaţiilor de la 
bugetul de stat. 

(5) Veniturile obținute din 
activitățile structurilor 
sportive fără scop 
patrimonial se gestionează 
și se utilizează la nivelul 
structurilor sportive 
respective, pentru realizarea 
scopului și obiectivului de 
activitate, fără vărsăminte la 
bugetul de stat și fără 
afectarea alocațiilor de la 
bugetul de stat." 
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21. ANEXĂ: DEFINIŢII 
În sensul prezentei legi, 
următorii termeni se 
definesc astfel: 
… 

 
 
 

12. La anexă, după litera 
e) se introduce o nouă 
literă, litera f), cu 
următorul cuprins: 
"f) contract de activitate 
sportivă - convenţia 
încheiată pentru o durată 
determinată, între 
structurile sportive şi 
participanţii la activitatea 
sportivă prevăzuţi la art. 
671 alin. (1) lit. a)-c), care 
are ca obiect desfăşurarea 
unei activităţi cu caracter 
sportiv. Modelul-cadru al 
contractului de activitate 
sportivă se stabileşte prin 
ordin comun al ministrului 
tineretului şi sportului şi al 
ministrului muncii şi 
justiţiei sociale. Veniturile 
realizate din Contractul de 
activitate sportivă se 
încadrează în categoria 
veniturilor din activităţi 
independente prevăzute de 
Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu 
modificările şi completările 
ulterioare." 

  
 
 
 
f) contract de activitate 
sportivă - convenția încheiată 
pentru o durată determinată 
între structurile sportive și 
participanții la activitatea 
sportivă prevăzuți la art. 671 
alin. (1) lit. a) - c), care are 
ca obiect desfășurarea unei 
activități cu caracter sportiv. 
Modelul-cadru al 
contractului de activitate 
sportivă se stabilește prin 
ordin comun al ministrului 
tineretului și sportului și al 
ministrului muncii și justiției 
sociale. Veniturile realizate 
din contractul de activitate 
sportivă se încadrează în 
categoria veniturilor din 
activități independente 
prevăzute de Legea nr. 
227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, 
participantul la activitatea 
sportivă putând să opteze 
pentru reținerea la sursa a 
impozitului și a 
contribuțiilor. 
Autori: Deputați PSD Neață 

Eugen și Solomon Adrian 

 
 
 
 
 
a) Motivare pentru adoptare 
Pentru corelare cu modificările și 
completările aduse prin acest 
amendament. 
 
 
b) Motivare pentru respingere 
Textul Ordonanţei este unul mul mai 
corect formulat. 

Camera  
Deputaților 

    Art. II. – Măsurile de 
ajutor de stat prevăzute de 
Legea nr. 69/2000 se acordă 
conform schemelor de 

Motivare pentru adoptare 
Se referă la cazurile pentru care nu 
există excepție de aplicare a 
schemelor de ajutor de stat, pentru a 

 

https://lege5.ro/Gratuit/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2017-09-19
https://lege5.ro/Gratuit/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2017-09-19
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ajutor de stat promovate de 
Ministerul Tineretului și 
Sportului în termen de 
maximum 60 de zile de la 
intrarea în vigoare a 
prezentei legi. 

Autor: Deputat PSD Suciu 
Vasile Daniel 

permite autorităților locale în a căror 
rază teritorială își desfășoară 
activitatea structuri sportive la care 
face trimitere art. 181 să le finanțeze 
până la această dată nefiind publicate 
asemenea scheme. 
 
Motivare pentru respingere 
Este greu, dacă nu imposibil, ca 
Ministerul Tineretului şi Sportului să 
elaboreze, într-un interval atât de 
scurt, scheme de ajutor de stat care să 
fie conforme cu legislaţia comunitară 
în domeniu. 

 
 
 


