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Domnule pre^edinte.

In conformitate cu prevederile art. Ill alln. (1) din Constitulie, 
Guvemul Romaniei formuleaza urmatorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativa privind completarea Legii Cadru 
nr.69/2000, ini^iata de domnul senator PSD Matei Constantin Bogdan 

impreuna cu un grup de parlamentari PSD (Bp. 218/2020).

I. Principalele reglementari

Prin propunerea legislativa se propune completarea Legii educafiei 
fizice §i sportului nr.69/2000, cu modificarile si completdrile ulterioare, in 
sensul acordarii, pentru fiecare copil §i junior legitimat la structurile 

sportive, a unui stimul financiar sub forma de tichete valorice, denumite 

Jichete de sportiV\ cu o valoare nominala de 150 lei/luna.

II. Observatii

1. Titlul propunerii legislative nu cuprinde denumirea exacta a legii 
pe care o completeaza, respectiv ''Legea educatiei fizice p sportului 
nr.69/2000, cu modificarile p completdrile ulterioare'’. De asemenea, 
aratam ca art. 67 la care se face referire in titlul propunerii legislative se 

regaseste la ’’Titlul XI — Finantarea activitdtii sportive " §i nu la ^/Titlul X~ 
Protectia sociald a sportivilor de performantd

1



2. La punctele 2 si 3 din propunerea legislativa se propune acordarea 

de "'^tichete egale sportivilor pentru acelasi tip de performanfe obtinute -la 
competitii... ” fie nationale, fie intemationale, fapt care presupune 

acordarea fractionata a acestora, avand in vedere ca un campion national 
poate fi si campion european sau mondial. Astfel, in lipsa unor criterii de 

departajare si/sau cumulare, apreciem ca intentia de reglementare nu este 
clara si predictibila.

De asemenea, desi initiatorii precizeaza o perioada de valabilitate de 
un an a acestor tichete de sportiv, semnalam faptul ca, in cuprinsul 
proiectului de act normativ, nu sunt reglementate dispozitii privitoare la 

situatia in care acestea nu sunt folosite in aceasta perioada de valabilitate. 
Totodata, observam ca nu este prevazut nici un mecanism de verificare a 

modului de folosire a ”tichetelor de sportiv” din care sa reiasa daca 

sportivii chiar au beneficiat de aceste tichete, in scopul pentru care au fost 
eliberate, respectiv pentru ’’...acoperirea unor cheltuieli privind 

practicarea sportului deperformantd... ”
Un alt aspect nereglementat prive§te cumulul '’tichetului de sportiv” 

cu alte indemnizafii acordate de catre structura sportiva. Astfel, proiectul 
de act normativ nu reglementeaza situatia in care sportivul de performanta 

beneficiaza de indemnizatii sportive acordate de catre structurile sportive, 
in acord cu dispozitiile Normelor financiare pentru activitatea sportiva 

aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr. 1447/2007, cu modificdrile si 
completdrile ulterioare sau prin hotarare a organului deliberativ prin 
raportare la dispozitiile art. 67 alin. (3) din Legea nr. 69/2000.

Totodata, menfionam ca atat din Expunerea de motive, cat si din 

continutul proiectului de lege, nu reiese ce fel de cheltuieli vor putea fl 
decontate prin acordarea Jichetelor de sportiv”, respectiv echipament 
sportiv, alimentatie, acces baze sportive, etc.

3. Referitor la sursa de fmantare prevazuta de initiatori in Expunerea 

de motive, precizam ca, in prezent, aceasta sursa de fmantare a 
Ministerului Tineretului si Sportului nu mai este in vigoare, intrucat 
prevederile art. 70 alin. (1) lit. c)^ al din Legea educatiei fizice §i sportului 
nr. 69/2000 au fost abrogate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 114/2018 privind instituirea unor mdsuri in domeniul investitiilor 

publice si a unor mdsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor 
acte normative si prorogarea unor termene, cu modificdrile si 
completdrile ulterioare.

^ IVo din taxele accizele aplicate la nivel national pentru figdri §i bauturi alcoolice;



Aplicarea prevederilor initiativei legislative conduce la cheltuieli 
suplimentare ale bugetului general consolidat, impactul fmanciar putand 
depasi 144 milioane de lei, astfel ca se impunea respectarea cerin^elor 

reglementate de prevederile art. 15 §i 21 dmLegea responsahilitdfii fiscal- 
bugetare nr. 69/2010, republicatd, cu modificarile §i completdrile 
ulterioare.

De asemenea, precizam ca, potrivit prevederilor alin. (5) al art. 138 
din Constitutia Romdniei, republicatd, „Nicio cheltuiald bugetard nu 

poatefi aprobatd jard stabilirea sursei definantare”.

Ill, Punctul de vedere al Guvernului

Guvernul nu sustine adoptarea acestei initiative legislative.

Cu stima,

a

PRIM-MINISTRU

Senatul Romaniei
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