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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

pentru completarea Legii educatiei fizice $i sportului nr.69/2000

Senatul adopta prezentui protect de lege

Articol unic.- Dupa articolul 66 din Legea educatiei fizice si sportului 
nr.69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.200 din 9 mai 
2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, art.66 , 
cu urmatorul cuprins:

„Art.66 (1) Copiii §i juniorii legitimatj la structurile sportive infiintate
conform prezentei legi §i care practica sportul in mod organizat cu scop in 

participarea la pregatire, competi|ii sportive naponale §i intema^ionale oficiale sunt 
considera^i sportivi de performan^a §i beneficiaza lunar de un stimulent financiar 

sub forma tichetelor valorice denumite tichete de sportiv de performantd.
(2) Ministerul Tineretului §i Sportului va respecta principiul

nediscriminarii, acordand tichete egale sportivilor pentru acela^i tip de
performance, obtinute la competipi naponale organizate de federapile sportive 

naponale §i/sau un singur organism acreditat pe plan national in sport.
(3) Ministerul Tineretului §i Sportului va respecta principiul

nediscriminarii, acord^d tichete egale sportivilor pentru acela^i tip de
performance, obcinute la competiCii intemaCionale oficiale organizate de federaCiile 

sportive §i/sau un singur organism acreditat pe plan intemaCional in sport.
(4) Tichetele de sportiv sunt bilete de valoare care se acorda 

pentru acoperirea unor cheltuieli privind practicarea sportului de performanCa §i 
sunt utilizabile pe teritoriul Romaniei.



(5) Valoarea nominala permisa pentru un tichet de sportiv pe 

suport de hartie este de 150 lei/luna, utilizabila doar pe teritoriul Romaniei la 

persoanele juridice cu care Ministerul Tineretului §i Sportului va avea un acord 

semnat in acest sens.
(6) Fiecare tichet de sportiv pe suport hartie este valabil numai 

daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta §i
cuprinde cel pu^in urmatoarele menjiuni:

a) emitentul §i datele sale de identificare. In cazul minorilor
cu varste sub 14 ani datele de identificare vor fi seria §i numarul legitimaliei de 

sportiv cu mentionarea numelui structurii sportive la care acesta este legitimat ^i 
categoria de varsta;

b) valoarea nominala a tichetului de sportiv;
c) spa^iu pentru inscrierea numelui, prenumelui §i codul 

numeric personal ale sportivului care este in drept sa utilizeze tichetul;
d) interdicjia de a utiliza tichetul de sportiv in alte locuri

decat in scopul activitatii sportive;
e) seria §i numarul legitima{iei de sportiv cu menlionarea 

numelui structurii sportive la care acesta este legitimat §i categoria de varsta;
f) elementele de identitate vizuala ale structurii sportive §i ale

Ministerului Tineretului §i Sportului.
(7) Tichetul de sportiv are perioada de valabilitate de un an de la

data emiterii.
(8) Ministerul Tineretului §i Sportului elaboreaza normele 

metodologice de aplicare a legii §i totodata stabile§te cine este beneficiarul 
tichetului sportiv in vederea practicarii sportului de performania la nivel de copii §i 
juniori.”



Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, in ^edinfa din 30 iunie 

2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitutia 

Romaniei, republicata.
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