
/\ n
CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIALt

Str. Dimitrie D. Gerota nr. 7-9, sector 2, Bucureşti, cod poştal; 020027 
Telefoane: 021.310.23.56,021.316.31.34 

021.310.23.57, 021.316.31.33
E-mail: ces@ces.ro

CES Fax: 021.316.31.31
/ ROMANIA V

■■■ ^ Cod fiscal: 10464660 \^ww.ces.ro

-Membru fondator-al Asociaţiei Internaţionale-a-Gonsiliilor-Economice şi-Sociale şi instituţiilor Similare tAIGESIS) 
Membru al Uniunii Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare Francofone (UCES1F)

„Consiliul Economic şi Social este organ consultativ al Parlamentului şi al Guvernului în domeniile de specialitate 
stabilite prin legea sa organică de înfiinţare, organizare şj României revizuită)

....... /:0MSil.iUL ECONOMIC Şl SOCIALje.oi.mi Ht./Sy/iă........IWWr^G
iESIRPUNCTE DE VEDERE ZiUii

referitoare la propunerea legislativă pentru completarea 

Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (b271/18.06.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000 (6271/18.06.2021).
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In temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 16.06.2021, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.25/04.03.2021, părţile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere:

a) reprezentanţii părţii patronale şi reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea 

FAVORABILA a proiectului de act normativ.

b) reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvemamentale ale societăţii civile au votat 

pentru avizarea NEFAVORABILĂ a proiectului de act normativ, cu următoarea motivare:

• expunerea de motive nu este prezentată în mod argumentat şi nu oferă date certe raportat 

la potenţiala legătură de cauzalitate directă între numărul relativ mic de copii care fac sport
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de performanţă, procentul mic (15%) de sportivi care trec de la juniorat la seniorat, şi 

absenta unui sprijin material direct către sportivii juniori, prin preconizatul „tichet de 

sportiv”;

• de asemenea, nu rezultă din expunerea de motive care ar putea fi impactul pozitiv al 

acestei masuri în privinţa creşterii numărului de copii care practică sport de performanţă şi a 

procentului celor dintre aceştia care d^id’să unneze'b carieră spdrti^la seniori;

• scăderea numărului de copii care practică sportul şi abandonarea carierei sportive la 

pragul dintre juniorat şi seniorat poate avea multiple cauze, şi nu neapărat lipsa resurselor 

financiare este cea mai importantă;

• în absenţa unor date şi informaţii clare, rezultate în urma unor cercetări şi măsurători 

obiective despre cauzele reale pentru care copiii nu fac sport, iar cei care fac sport 

abandonează cariera sportivă, şi despre măsura în care tichetul sportiv va împiedica în mod 

semnificativ aceste tendinţe, instituirea prin lege a “tichetului de sportiv”, nu înseamnă decât 

cheltuirea unor resurse publice pentru un rezultat pozitiv îndoielnic şi care este mai mult 

decât incert;

• totodată, trebuie observat că se propune ca resursele necesare pentru finanţarea acordării 

„tichetului de sportiv” să fie deduse din acciza pentru alcool şi tutun, acciza care, în mod 

normal, este folosită pentru susţinerea sistemului public medical. Ori, în contextul crizei 

sanitare pe care încă o traversăm, sistemul medical nu se poate dispensa nici măcar în parte 

de aceste resurse financiare;

• în timp ce, în general, se considera că practicarea sportului are efecte benefice la nivel 

individual şi la nivelul societăţii, în acelaşi timp, trebuie observat că a urma o carieră de 

sportiv profesionist presupune sacrificii majore în plan personal, iar efectele pe termen lung 

ale unei astfel de decizii nu sunt întotdeauna pozitive pentru individ. In acest context, 

decizia de a practica un sport, în regim profesionist, de performanţă trebuie să fie una strict 

personală, independentă şi neinfluenţată în niciun fel din exterior, şi, mai ales, de calcule 

privind potenţiale avantaje materiale pe care statul le-ar putea oferi sau nu, la un moment

dat;

• se impune ca toate măsurile de sprijin să se bazeze pe principiul echităţii, în locul unei 

abordări universaliste. înţelegând nevoia de a sprijini performanţa în sport, partea societăţii 

civile atrage atenţia asupra faptului ca abordarea universalistă nu face decât să mărească 

clivajul intre copiii care au părinţi cu venituri reduse şi cei care provin din familii stabile din 

punct de vedere financiar. Este de recomandat ca acordarea voucherelor, chiar la o sumă mai 

mare decât cea prevăzută de iniţiator în acest moment, sa fie acordată copiilor care au 

nevoie de sprijin suplimentar în procurarea celor necesare atingerii performanţei.



asigurându-se astfel echitatea şi şansele egale. Experienţa unor metode asemănătoare, 

nediferenţiate, de sprijin a tuturor copiilor, cum ar fi programul Cornul şi laptele, s-a 

dovedit, prin studii de impact, a fi una lipsită de eficacitate;

• expunerea de motive este una insuficient argumentată, în sensul în care iniţiatorii nu 

analizează ex-ante impactul acordării acestor vouchere. Pot exista - şi cel mai probabil 

există - multiple alte cauze' pentru care copiii nu mai practic sportulUe perfdnhmiţărprintre 

care, spre exemplu, lipsa cluburilor sportive, lipsa secţiilor de juniori în cadrul celor 

existente sau faptul că fondurile bugetare direcţionate de la bugetul de stat către cluburile 

sportive sunt folosite, în proporţie covârşitoare (peste 95%, în general) către finanţarea 

secţiilor de seniori. Astfel, un voucher acordat oricărui copil care practică sportul de 

performanţă nu este neapărat de natură a rezolva problema de politică publică care se cere a 

fi rezolvată. Nu în ultimul rând, ar exista numeroase dificultăţi în implementarea acestei 

metode, neexistând în prezent criterii clare, şi transparente de apartenenţă la o secţie de 

juniori şi neexistând capacitate în rândul cluburilor de a monitoriza fi-ecventa participării şi 

de a determina, legal şi transparent, apartenenţa la club în funcţie de frecvenţă.

Preşedinte, 

Bogdan SIMION^
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