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sportului nr. 69/2000 
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Data intrarii in vigoare : 7 ianuarie 2023 
 
 
    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
    ART. I 
    Articolul 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 
mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 
    1. Alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "(9)  Bazele şi instalaţiile sportive proprii pot fi puse la 
dispoziţie, gratuit sau cu plată, comunităţilor locale, persoanelor 
fizice sau juridice interesate, cu obligaţia respectării desfăşurării 
normale a programelor şi activităţilor de învăţământ şi ale cluburilor 
sportive şcolare şi universitare, precum şi a regulamentelor de acces 
şi utilizare a acestora." 
 
    2. După alineatul (9^1) se introduc două noi alineate, alin. (9^2) 
şi (9^3), cu următorul cuprins: 
    "(9^2) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 3 
alin. (1) este permis accesul gratuit în spaţiile şi terenurile de 
sport exterioare ale unităţilor de învăţământ care fac parte din 
domeniul public al comunelor, oraşelor şi municipiilor şi sunt 
administrate de către consiliile locale tuturor copiilor, astfel cum 
sunt definiţi la art. 4 lit. a) din Legea nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi tinerilor cu vârsta 
de peste 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau 
profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea 
acestora. 
(9^3) Verificarea îndeplinirii prevederilor alin. (9^2) cade în 
sarcina autorităţilor publice locale, potrivit prevederilor art. 112 
alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare." 
 
 
 
    ART. II 
    În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, toate unităţile de învăţământ vor introduce în regulamentele 
actuale de funcţionare prevederi legate de acces şi de modul de 
utilizare a spaţiilor şi terenurilor de sport aflate în folosinţa 
acestora, precum şi orarul de acces, după orele de program, în zilele 
libere şi în timpul vacanţelor şcolare şi le vor afişa la exterior 



într-un loc vizibil, precum şi pe pagina de internet, acolo unde este 
cazul.  
 
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată. 
 
 
                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
                    VASILE-DANIEL SUCIU 
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI, 
                    ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU 
 
    Bucureşti, 4 ianuarie 2023. 
    Nr. 8. 
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