
Expunere de motive 

In România, sportul de performanţă este reglementat prin Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000 şi prin H.G nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în 
aplicare a Legii nr.69/2000. Structurile sportive care funcţionează în acest sistem sunt înfiinţate şi 
organizate atât ca instituţii publice, cât şi ca persoane juridice de drept privat de tip asociaţie 
nonprofit, ultimelor aplicându-li-se dispoziţiile O.G nr.26/2000. 

Structurile sportive organizate ca asociaţii au dobândit personalitate juridică prin 
înscrierea în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor organizat la Judecătoriile de Sector din 
Municipiul Bucureşti, respectiv din localităţile de sediu social, în cazul altor judeţe, şi sunt 
purtătoare de număr de înregistrare în Registrul Naţional O.N.G organizat la Ministerul Justiţiei. 

După dobândirea personalităţii juridice şi înregistrarea fiscală, acest tip de entităţi sunt 
înregistrare obligatoriu în Registrul Sportiv organizat la Ministerul Tineretului şi Sportului 
(M.T.S) unde primesc un număr de înscriere, certificatul de identitate sportivă, avizul de 
constituire şi autorizaţia de funcţionare. Numai în baza acestor documente emise de Ministerul 
Tineretului şi Sportului cluburile sportive pot deveni membre ale federaţiilor sportive naţionale pe 
ramuri de sport şi desfăşura activitatea de performanţă cu sportivii legitimaţi. 

În sistemul sportiv activeaza câteva mu i de cluburi sportive de arte marţiale şi karate 
sau sporturi derivate din acestea (ex.: Wushu Kungfu, Taekwondo, Kyokushin, Jujitsu, 
Qwankido, Chanbara, Vovinam viet-vo-dao, MuaiThai, WadoRyu, etc.), care conţin in denumire 
expresii sau cuvinte in limbile chineza, japoneza, coreana, vietnameza, thailandeza, precum şi în 
alte limbi, în funcţie de originea artei marţiale sau stilului de karate practicat. 

De asemenea, alte zeci de mu i de cluburi sportive în al căror obiect de activitate se 
regăsesc alte ramuri sportive conţin denumiri în limba engleză. 

Îndeplinirea cerinţelor menţionate în Legea nr.129/2019 care a modificat prevederile 
art.6 din OG nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, de către toate structurile sportive din 
România care au în denumire cuvinte într-o limba străină va genera un haos la nivel general din 
ccl puţin următoarele considerente: 

I) Traducerea în sine a multora dintre denumirile în care există cuvinte în limbi de 
origine asiatică este aproape imposibil de realizat printr-un singur cuvânt în limba română, 
cuvintele chinezeşti, coreene, thailadeze sau japoneze având de cele mai multe on o semnificaţie 
de tip sitagma sau chiar o întreagă propoziţie, ceea ce ar conduce nu numai la o denumire a clubului 
sportiv extrem de lungă şi laborioasă, dar uneori hilară. 

2) Schimbarea denumirii cluburilor sportive reprezintă pentru membrii acestora timp 
alocat şi un efort financiar considerabil care, procedural, presupune parcurgerea unnătoarelor 
etape: 
- rezervarea noii denumiri la Ministerul Justitiei 
- modificarea actelor constitutive printr-o hotărâre de adunare generală şi un act adiţional redactate 
de un jurist şi semnate in faţa notarului public; 
- înregistrarea modificărilor la instanţa competentă cu modificarea corespunzătoare a Certificatului 
de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial; 
- înregistrarea modificărilor ]a Registrul Sportiv din cadul M.T.S pentru completarea certificatului 
de identitate sportivă şi eliberarea unei alto autorizaţii de funcţionare; 



- înregistrarea Ia ANAF pentru înlocuirea certificatului de cod fiscal; 
- depunerea dosarelor complete privind modifcarea denumirii, la toate federatiile sportive 
nationale la care clubul sportiv este membru afiliat; 
- modificarea ştampilei, siglei şi a tuturor însemnelor clubului sportiv, precum şi a echipamentului 
de prezentare în concurs acordat sportivilor; 
- actualizarea datelor la băncile la care sunt deschise conturi curente; 
- modificarea tuturor contractelor de muncă şi a oricăror altor contracte încheiate cu diferiti 
parteneri (chine sală/bazin, sponsorizare, leasinguri, contract de activitate sportivă etc) 
- modificarea materialelor de marketing, site-uri, legitimatiilor sportive, etc. 
- informarea tuturor sportivilor legitimati precum şi modificarea întregii formularistici necesare 
(cerere de inscriere, informare GDPR, cerere de afiliere, etc); 
3) Schimbarea denumirii cluburilor sportive conduce la: 
- modificarea evidentelor de la Registrul Sportiv din cadrul M.T.S şi a tuturor elementelor 
statistice şi de raportare obligatorie la această institutie; 
- modificarea inregistrarilor la Agentia Nationala Antidoping; 
- modificarea platformei specială gestionată de Institutul National de Cercetare pentru Sport în 
care sunt înscrişi toti sportivii de performantă legitimati din România. 
- modificarea evidentelor federatiilor sportive nationale care au aceste cluburi sportive 
mentionate în actele lor constitutive; 

În ceea ce priveşte efortul financiar, apreciem ca este cel mai nepotrivit moment pentru 
asociaţiile din domeniul sportiv, gray afectate de oprirea activitătii încă de la instituirea stării de 
urgentă. Reluarea activitătii presupune plata cu prioritate a unor categorii de cheltuieli esentiale: 
utilităti, salarii şi chirii. 

De aceea, am initiat următorul proiect de lege prin care este eliminată obligativitatea schimbării 
denumirii cluburilor sportive în sensul traducerii acestora din limba originală în limba română. 

Iniţiator, 

Deputat PNL Laurentiu Dan Leoreanu 



INIŢIATORII 

Propunerii legislative pentru modiScarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 Cu privire la 
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