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~ * PRIM MINISTRU 

Domnule preşedinte, 

În conformitate Cu prevederile art. 111 aim . (1) din Constituţie, Guvernul 
României formulează următorul 

PUNCT DE VEDERE 

referitor la propunerea legislativă pentru acordarea unor facilităfi in domeniul 
tineret şi sport pentru înlăturarea efectelor negative ale suspendării activită#lor 

pe perioada Stării de Urgenţă, inijiată de domnul senator PSD Matei Constantin-
Bogdan, domnul senator PSD Preda Radu-Cosmin şi domnul deputat PSD Popa 
Ştefan-Ovidiu (Bp. 132/2020). 

I. Principalele reglementări 

Iniţiativa legislativă are ca object de reglementare acordarea unor facilităţi în 
domeniul tineretului şi sportului pentru înlăturarea efectelor negative ale 
suspendării activităţjlor pe perjoada stării de urgenţă. 

II. Observaţii 

1. Referitor la conţinutul jnstrumentului de motivare a soluţiilor preconizate 
prin prezenta iniţiativă legislativă, semnalăm că, din analiza Expunerii de motive, 
rezultă că aceasta nu respectă cerinţele prevăzute de art. 6 aljn. (1) şi (2) şi de 
art. 31 aljn (1) din Legea nr. 24/20001, nefiind justificate în mod punctual şi 

temeinic soluţiile normative propuse, in sensul redării cerinţelor care reclamă 

intervenţja normativă, referirii speciale la principijle de bază şi finalitatea 
reglementărilor propuse şi evidenţierji elementelor noi. 

Totodată, precizăm că, în practica constantă a Curţii Constituţionalez, 

' ...privind normele de tehnică legislativăpentru elaborarea actelor normative, republicată 
2 A se vedea, spre exemplu, Dectzia nr. 710/2009 referitoare la obiecJla de neconstitu)ionalitate a Legii pentru modtftcarea 
şi completarea Legli nr. 188/1999 privind Statutul funcjionarilor publici; Decizta nr. 682/2012 asupra obiecjiei de 
neconstitujionalitate a Legit privind modifecarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputajilor şi a 
Senatului şi pentru mod fcarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităjilor administraJiei publice locale, 
a Legli administrajiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statund aleşilor locali; Declzia 
nr. 139/2019 referitoare la obiecjia de neconstitulionalitate a Legiipentru completarea Ordonanjei Guvernului or. 13/2011 
privind dobănda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obliga/ii băneşti, precmn şi pentru reglmnentarea unor 
măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar 



caracterul sumar al instrumentului de prezentare şi motivare, precum şi lipsa de 
fundamentare a actelor normative a fost sanciionată în raport cu exigenţele 
constituiiionale impuse de art. 1 alin. (5) din Constitufia României. 

2. Semnalăm că iniţiativa legislativă determină anumite implicaţii 
financiare, astfel încât aceasta trebuia să prevadă şi mijloacele financiare pentru 
acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare confar>u art. 138 aim . (5) din Constitufia 
României, republicată. 

Totodată, semnalăm şi faptul că, în confoulutate cu cerinţele prevederilor 
art. 15 din Legea nr. S00!2002  3 şi acele ale art. 15 din Legea nr. 69/20104, 
iniiiatorul are obligaţia să prevadă sursele de acoperire a majorării cheltuielilor 
bugetare şi să prezinte declaraţia potrivit căreia aceste majorări sunt compatibile 
Cu obiectivele şi priorităţile strategiei fiscal-bugetare, cu legea bugetară anuală şi 
Cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

In acest sens, precizăm că, în considerentele Deciziei nr. 331/20195, Curtea 
Constituţională a constatat că „lipsind fi,ra financiară (inifială şi reactualizată), nit 
se poate trage decât concluzia că la adoptarea legii s-a avut în vedere o sursă de 
finanfare incertă, generală şi lipsită de un caracter obiectiv şi efectiv, nefiind 
asadar reală." 

3. Sub aspectul confoarulităţii cu exigenţele constituiionale şi legale 
prevăzute de art. 74 aim . (4) din Constitu(ie, şi de Legea nr. 24/2000, semnalăm 
faptul că, potrivit dispoziliilor art. 46 aim . (5) din Legea nr. 24/2000, „la legi este 
obligatoriu ca în finalul actului să se facă menfiunea despre îndeplinirea 
dispozifiei constitufionale privind legalitatea adoptării de către cele două Camere 
ale Parlamentului", iar, potrivit celor prevăzute la alin (6) lit. a), „formula de 
atestare a legalităfii adoptării pro iectului de lege, utilizată de fiecare Cameră, în 
ordinea adoptării, este: a) Acest pro iect de lege a fost adoptat de Camera 
Deputafilor/Senat în sedinfa din ...., cu respectarea prevederilor art. 76 al/n. (1) 
say, după caz, art. 76 alin. (2) din ConstitufiaRomâniei, republicată". 

4. Precizăm că lipsa clarităţii şi previzibilităţii textului demersului legislativ 
poate atrage o posibilă antinomie juridică infraconstituţională, precum şi 
încălcarea principiului fundamental al legalităiii consacrat de art. 1 aim . (5) din 
Constitufia României şi de dispoziiiile art6. 1 aim . (2) din Legea nr. 24/2000. 

In acest sens, semnalăm faptul că măsurile propuse la art. 1 şi art. 4 din 
cuprinsul iniţiativei legislative prezintă soluţii contradictorii, nefiind corelate, în 
baza art. 13 din Legea nr. 24/2000, cu prevederile art. XV aim . (2) şi (3) din 

s ...privindfznanjele publice, cu modiftcările şi completările ulterioare 
° ._Legea responsabllităjii fiscal-bugetare s referitoare la obiecjia de neconstitztjionalitate a d'zspozijiilor Legii pentra nzodifzcarea Ordonanjei de urgenjă a 
Guvernului nr. 74/2013 privind uncle măsztri pentru îmbzznătăjirea şi reorganizarea activităjii Agenjiei Najionale de 
Ac/minis/rare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
6 Actele normative se iniiiază, se elaborează, se adoptă şi se aplică în conformitate cu prevederile Constitujiei Romăniei, 
republicată, cu dispoziiiile prezentei legi, cut şi Cu principiile ordinii de drept. 
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Ordonanla de urgenlă a Guvernului nr. 30/2020 care stabilesc că, pe perioada 
stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, pentru perioada suspendării 

temporare a contractului de activitate sportivă, din iniiiativa structurii sportive, ca 
urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, prevăzute la art. 67' 
aim . (1) lit. a) — c) din Legea educaliei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, beneficiază, din bugetul de stat, de o 
indemnizajie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaiiei activităiii 

sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut, şi suplimentar 
au posibilitatea şi de a negocia şi stabili de comun acord plata de alte indemnizaiii 
compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea 
contraprestaţiei financiare. 

5. Referitor la art. 1 din iniiiativa legislativă, meniionăm faptul că 

drepturile salariale ale angajaiilor din aparatul central al Ministerului Tineretului şi 

Sportului şi din unităiile subordonate nu au fost afectate până în prezent de la 
instituirea stării de urgeniă. 

Drepturile salariale ale angajaiilor sus meniionaţi se acordă în conformitate 
cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi cu încadrarea în 
sumele prevă7ute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli 
aprobat prin Legea bugetului de stat pentru Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Potrivit art. 35 alin. (2) din Legea nr. 69/2000, federajiile sportive naiionale 
sunt persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, autonome, 
neguvernamentale, apolitice şi fără scop lucrativ. 

Prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 1166/10.12.20198, au fost 
aprobate programele sportive de utilitate publică şi metodologia privind finaniarea 
federaiiilor sportive naţionale de către minister, pe anul 2020, care prevede 
posibilitatea încheierii de contracte de finanţare cu Ministerul Tineretului şi 

Sportului, inclusiv finaniarea cu cheltuielile de personal, în limita a 30% din 
sumele acordate. 

6. Referitor la art. 2 şi 3 din cuprinsul iniiiativei, meniionăm că măsura 

suspendării plăţii chiriei on a asigurării sprijinului financiar pentru o perioadă de 9 
luni de zile pentru structurile sportive nu este corelată cu prevederile de la art. X 
alin. (10) raportat la art. X alin. (1) din Ordonanla de urgenlă a Guvernului 
nr. 29/20209. 

Astfel, în conformitate cu art. X alin. (1) din Ordonanla de urgenlă a 
Guvernului nr. 29/2020 pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii, 
astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinlării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mqlocii, cu modificările şi completările 

~ ...pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecjiei 
sociale în contextul situaJiei epidemiologice determinat de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 S pentru a robarea ro ramelor sportive de utilitate ublică i a metodolo eei privind rnan area edera ulor s ortive P P P g P P ş~ g~ P~ .i 1 .Î 1.. 

P 
naltonale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anu12020, cu modificări/e şi completările ulterioare 

... privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare 
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ulterioare, care şi-au întrerupt activitatea total sau parlial în ban deciziilor emise 
de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgenlă 

decretate şi care delin certificatul de situalie de urgenlă emis de Ministerul 
Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată 

pentru serviciile de utilităli — electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi 
de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinalie 
de sediu social şi de sedii secundare. 

Art. X aim . (10) din acelaşi act noiinativ prevede faptul că de dispoziliile 
aim . (1) beneficiază federaţiile sportive nalionale şi cluburile sportive care delin 
certificat de identitate sportivă şi a căror activitate este afectată direct prin măsurile 
dispuse de autoritălile publice pentru prevenirea şi combaterea pandemiei 
determinate de infeclia Cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt 
stabilili beneficiarji acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

Structurile sportive care au încheiat contracte de închiriere cu instituliile 
publice cu personalitate juridică din subordinea ministerului pot renegocia sau 
suspenda aceste contracte, potrivit Codului civil, pentru a beneficia de amânarea la 
plată a chiriilor şi utilitălilor, în conformitate cu Ordonanfa de urgenţă a 
Guvernului nr. 29/2020. 

Unităţile subordonate ministerului tineretului şi sportului sunt finanjate din 
venituri proprii şi din subvenlii de la bugetul de stat. În situalia suspendărjj plălii 
chiriei pentru o perioadă de 9 luni, vor fi afectate veniturile proprii ale acestor 
unităţi şi va fi necesară suplimentarea subvenliilor de la bugetul de stat, situalie în 
care iniliatorii trebuie să prezinte impactul bugetar estimat, precum şi demersuri 
pentru suplimentarea bugetului ministerului Cu sume care să fie folosite cu această 
destinalie. 

7. Referitor la dispoziliile art. 3 din iniliativa legislativă, precizăm că 
acestea intră în contradiclie cu intenlia de reglementare de la art. 2. 

Astfel, la art. 2 se prevede suspendarea plălii chiriei pentru structurile 
sportive şi instituliile aflate în subordinea ministerului, jar la art. 3 asigurarea 
sprijinului financiar în vederea suslinerii chiriei pentru structurile sportive care nu 
sunt în subordinea ministerului. 

Potrivit art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi 
funcfionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările 
ulterioare, cluburile sportive, persoane juridice de drept public ale Ministerului 
Tineretului şi Sportului, sunt institulii publice. 

În conformitate cu art. 22 aim . (1) şi (2) din Legea nr. 69/2000, structurile 
sportive mint asocialii de drept privat sau institulii de drept public organizate în 
subordinea organelor administraliei publice centrale sau locale. 

Din interpretarea coroborată a actelor normative sus menlionate, rezultă că 
structurile sportive care nu sunt în subordinea ministerului se încadrează atât la 
art. 2 privind suspendarea plălii chiriei, cât şi la art. 3 privind acordarea sprijinului 
financiar în vederea susţinerii chiriei. 

Mai mult, nu se precizează cine va asigura acest sprijin financiar şi care sunt 
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criteriile pe baza cărora sunt stabilili beneficiarii acestei măsuri. 

8. Referitor la art. 4 privind acordarea drepturilor financiare pentru sportivi, 
antrenori şi stafful tebnic, apreciem că iniţiativa legislativă intră în contradicţie cu 
legislalia instituită pe perioada stării ce urgenlă. 

Sportivii componenli al loturilor nalionale, antrenorii acestora, precum şi alli 
membri ai colectivelor tehnice aprobate de federaţiile sportive nalionale, conform 
normelor proprii, pot primi pe perioada acliunii de pregătire sportivă organizată de 
federalia sportivă naţională/cluburile sportive la care sunt legitimali sau pe 
perioada participării la competiţii sportive, în numele federaliei/clubului sportiv, o 
indemnizalie sportivă care se acordă de la bugetul ce stat. 

Urmare suspendării participării la competilii, pe perioada stării de urgenlă, 

persoanele cărora le-a fost suspendat temporar contractul individual de muncă, ca 
urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, beneficiază ce 
indemnizaţiile prevăzute ce dispoziliile art. XI aim . (1) din Ordonanfa de urgenfă 

a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecjiei sociale în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

De asemenea, persoanele cărora le-a fost suspendat temporar contractul de 
activitate sportivă, ca urmare a efectelor produse ce coronavirusul SARS-CoV-2 
beneficiază de indemnizaliile prevăzute ce art. XV aim . (2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 30/2020. 

9. Cu privire la art. 5 din cuprinsul iniţiativei legislative, semnalăm că nu 
este clay cc se înţelege prin sintagma „în vederea reglementărilor legale pentru 
cheltuirea sumelor aferente se va încTheia un act adiţional... ", dat fund faptul că la 
art. 67 din Legea educafiei fizice şi sportului nr. 69/2000 se prevede că atât 
veniturile, indiferent de sursă, cât şi cheltuielile de once natură ale oricărei 
structuri sportive trebuie să fie cuprinse într-un buget anual propriu care se aprobă 
fie de adunările generale, pentru structurile sportive de drept privat, fie de organele 
administraliei publice centrale sau locale în subordinea cărora se află, pentru 
structurile sportive de crept public. Aşa fiind, observăm că nu au fost precizate în 
concret, care sunt reglementările legale incidente la care se face referire în art. 5 
din iniţiativă, precum şi care este actul la care. se va adăuga actul adilional dintre 
federaliile sportive şi Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Considerăm că redirecţionarea sumelor prevăzute în contractele ce finanlare 
de la cheltuieli Cu activitatea sportivă pentru anul 2020 către achiziliile enumerate 
la lit. a) — f) nu se justifică, întrucât desfăşurarea activităţilor sportive este 
suspendată. 

Având în vedere faptul că pregătirea sportivilor pentru 7ocurile Olimpice ce 
la Tokyo este supervizată şi finanlată de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, care 
alocă sume pentru această activitate în vederea îndeplinirii programelor olimpice, 
apreciem că redireclionarea acestor sume se impunea a se efectua din bugetul 
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Comitetului Olimpic şi Sportiv Roman. 

9. Semnalăm faptul că dispoziţiile art. 5 lit, a) sunt de natură a aduce 
atingere legislaţiei in domeniul achiziţiilor publice din următoarele considerente: 

Conform art. 5 lit, a) din iniţiativa legislativă, sumele prevăzute în contractul 
de finanTsare încheiat între Federaţiile Sportive Na>;ionale şi Ministerul Tineretului 
şi Sportului pot fi cheltuite in perioada stării de urgentsă, 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 activitălilor sportive în condiţii de maximă 

siguranfă; (...) ". 
Pentru început, trebuie precizat că, în măsura în care realizează achizitsiile 

(FederaT;iile Sportive Naţionale — beneficiari ai contractelor de finanţare încheiate 
cu Ministerul Tineretului şi Sportului, sau cluburile sportive care fac parte din 
co>nponen>sa acestora) sunt organisme de drept public în sensul art 4 alin. (2) din 
Legea nr. 98/2016 şi, ca urmare, au calitatea de autorită>si contractante în temeiul 
art. 4 alin. (1) lit. b) din aceeaşi lege, atunci acestea au obligajia de a realiza 
achiziţiile cu respectarea legisla7siei privind achiziţiile publice. 

Astfel, subliniem că autoritătsile contractante pot utiliza achiziţia directă 

numai în condiţiile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 care stipulează că 

autorităţile au dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii in cazul în care 
valoarea estimată a achiziiiei, fără TVA (calculată la nivelul unui an bugetar), este 
mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a 
achiziţiei, iară TVA, este mai mică de 450.200 lei. 

In ceea ce priveşte realizarea achiziliiilor publice în perioada stării de urgenţă 
instituite prin Decretul Preşedintelui României nr. 195/20201 °, precizăm că doar 
autorităţile/entităTrile contractante prevăzute la art. 10 şi art. 28 din anexa 1 la 
Decret, respectiv autorităţile publice centrale, entităţile juridice in care statul este 
acţionar majoritar, direc>siile de sănătate publică, unităţile sanitare şi ministerele cu 
sistem de sănătate propriu, au dreptul să achiziţioneze în mod direct materiale, 
echipamente şi medicamente cu condiţia ca acestea să Be necesare combaterii 
epidemiei COVID-19. AutorităTsile/entităţile contractante respective verifică 
încadrarea în prevederile Decretului şi justifică modul în care achiziţiile respective 
contribuie la combaterea epidemiei COVID-19. 

Per a contrario, persoanele juridice care nu sunt vizate de prevederile art. 10 
şi art. 28 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 — cum este cazul Federaţiilor 
Sportive Naţionale şi/sau al cluburilor sportive care intră in componenţa acestora — 
nu Ii se aplică dispoziţiile privind dreptul de a achiziţiona în mod direct materiale, 
echipamente şi medicamente necesare combaterii epidemiei COVID -19. 

În această ordine de idei, aducem in discutsie precizările11 privind achiziţiile 
publice în situaţia de urgenT;ă legată de criza COVID-19, care se adresează tuturor 

...privind instituirea stării de urgenJăpe teritoriul Romăniei 
11 

http://anap.gov.ro/web/orientările-comisiei-euronene-pentru-utilizarea-cadrului-privind-achizitiile-publice-în-situatia-de- 
ureentă-1egată-de-criza-covid-19/.
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categoriilor de autorităţi/entităţi contractante, şi care se regăsesc în Comunicarea 
Comisiei Europene 202 01C1081/01'2. 

Conform Comunicării Comisiei Europene anterior indicată, în vederea 
achiziţionării de bunuri, servicii şi lucrări necesare pentru a face faţă crizei, 
achizitorii publici trebuie să ia în considerare mai multe opţiuni: 

- în primut rând, în cazuri de urgenţă, pot recurge la reducerea substanţială 
a termenelor pentru aplicarea procedurilor de atribuire deschise sau restrânse; 

- în cazul în care aceste mecanisme de flexibilitate nu sunt suficiente, se 
poate avea în vedere o procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunţ de participare; 

- în cele din urmă, este permisă chiar şi atribuirea directă a unui operator 
economic preselectat, cu condiţia ca acesta din urmă să fie singurul capabil să 
asigure livrările necesare în limitele tehnice şi temporale impuse de extrema 
urgenjă. 

Or, din Expunerea de motive şi din textul iniţiativei legislative, nu rezultă că 
„achiziţia directă de materiale şi alte echipamente necesare desfaşurării 

activităţilor sportive", reglementată la art. 5 lit, a), este realizată cu îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute la art. 10 şi art. 28 din anexa 1 la Decretul Preşedintelui 
României nr. 195/2020, şi nici faptul că atribuirea directă se realizează în 
condiţiile Comunicării Comisiei Europene 2020/C1081/01, respectiv doar în cazul 
în care atribuirea se realizează unui operator economic preselectat, singurul 
capabil să asigure livrările necesare în limitele tehnice şi temporale impuse de 
extrema urgenţă. 

III Punctul de vedere al Guvernului 

Având în vedere considerentele menţionate, Guvernul 
adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Senatul României 

nu susţine 

PRIM-MINISTRU 

12 Comunicarea Comisiei „Orientărlle Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizijiile publice în silualia 
de urgenjă legată de criza COVID-19" (2020/C 108 I/O]) 
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