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pentru acordarea unor facilităţi în domeniul tineret şi sport pentru 
înlăturarea efectelor negative ale suspendării activităţilor pe perioada 

stării de urgenţă 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Art.l: Drepturile salariale ale angajaţilor din aparatul central al Ministerului 
Tineretului şi Sportului, unităţile subordonate acestuia şi din federaţiile sportive 
nalionale nu vor fi afectate ca urmare a măsurilor dispuse cu privire la suspendarea 
activităţilor din domeniul tineret şi sport. 

Art.2: Suspendarea plăţii chiriei pentru o perioadă de 9 luni de zile pentru 
structurile sportive, Comitetul Olimpic Sportiv Român şi instituţiile aflate în 
subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, entităţi cc îi desfăşoară 

activitatea în spaţiile proprietate a statului roman şi date in administrarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului. 

Art.3.- (1) Asigurarea sprijinului fmanciar pentru o perioadă de 9 luni de 
zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi in vederea susţinerii chiriei pentru 
structurile sportive, altele decât cele aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi 

Sportului. 
(2) Sprijinul financiar prevăzut la alin.(1) se acordă structurilor 

sportive recunoscute de către Ministerul Tineretului şi Sportului prin Certificatul 
de Identitate Sportivă emis. 
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(3) Structurile sportive au obligativitatea de a prezenta CIS-ul, 
statutul şi documentele ce atestă validitatea membrilor fondatori pentru a beneficia 
de drepturile mai sus menţionate. 

Art.4.- (1) În perioada aplicării măsurilor luate ca urmare a instituirii stării 

de urgenţă, sportivii, antrenorii şi întregul staff tebnic beneficiază în continuare de 
indemnizaţie de lot şi alte drepturi cc decurg din calitatea de membru al lotului 
naţional pentru toate categoriile de personal. 

(2) Drepturile financiare ale sportivilor, antrenorilor şi întregului 
staff tebnic se vor menţine la nivelul aflat în plată anterior instaurării stării de 
urgenţă pe teritoriul României. 

(3) Calitatea de membru al lotului naţional se stabileşte pe baza 
situaţiilor transmise de Federa(iile Sportive Naţionale pe perioada stării de urgenţă. 

Art.S.- (1) Sumele prevăzute în contractul de finanţare pentru anul 2020 
între Federaţiile Sportive Nalionale cu Ministerul Tineretului şi Sportului la 
capitolul activitate sportivă, pot fi cheltuite în perioada stării de urgenţă, după cum 
urmează: 

a) cu scopul de a preveni răspândirea COVID-19 în rândul 
colectivelor de sportivi, loturile vor fi dotate prin achiziţia directă de materiale şi 

alte echipamente necesare desfăşurării activităţilor sportive în condiţii de maximă 

siguranţă; 

b) achiziţionarea de aparatură sportivă în vederea pregătirii 

individuale a fiecărui sportiv membru al lotului la domiciliu pentru Jocurile 
Olimpice de la Tokyo 2021; 

c) achizilionarea de aparatură sportivă în vederea prevenliei şi 

protecţiei sportivului de Coronavirus pe timpul pregătirii sportivului pentru 
Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021 în unităţile din subordinea Ministerului 
Tineretului şi Sportului; 

d) achizijionarea de materiale, alimente şi medicamentaţie pentru 
sportivi în vederea continuării pregătirii sportive la domiciliu şi/sau în unităţile din 
subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului; 

e) achiziţia de programe software privind comunicarea între 
staff-urile tehnice şi sportivii calificaţi la Jocurile Olimpice, în vederea îndrumării 

şi asigurării suportului tebnic şi logistic acestora, în condiliile pregătirii la 
domiciliu; 



f) achiziţionarea de materiale în folosul prevenirii Coronavirus, 
alimente şi medicamentaţie pentru sportivii care pe perioada stării de urgenţă îi 
desfăşoară pregătirea sportivă la domiciliu pentru participarea la campionate 
europene, mondiale şi competiţii internaţionale (Liga Campionilor, etc.) ce nu au 
fost anulate de forurile internaţionale. 

(2) În vederea reglementarilor legale pentru cheltuirea sumelor 
aferente se va încheia un act adiţional între federaţiile sportive naţionale şi 

Ministerul Tineretului şi Sportului pe întreaga perioadă a stării de urgenţă instituite 
pe teritoriul României. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 mai 2020, 
cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia 

României, republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


