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Doamnă preşedinte,

în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, iniţiată de domnul deputat PSD Eugen 

Neaţă împreună cu un grup un grup de parlamentari PSD, Minorităţi naţionale
(Bp.410/2021, L 466/2021).

Principalele reglementăriI.

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare^ în sensul în care toţi sportivii de performanţă care au 

obţinut o medalie de aur, de argint sau de bronz în probele sportive individuale 

ori pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice sau Jocurilor Paralimpice ori o 

medalie de aur, de argint sau de bronz la campionatele mondiale sau europene 

de seniori la probele sportive individuale sau pe echipe care au fost incluse cel 
puţin o dată în programul Jocurilor Olimpice sau al Jocurilor Paralimpice, 
precum şi antrenorii acestora, să beneficieze de o rentă viageră.

II. Observaţii

Având în vedere că se propune extinderea categoriei beneficiarilor rentei 
viagere, atât prin adăugarea ca beneficiari a antrenorilor sportivilor, precum şi 
prin adăugarea sportivilor care au obţinut o medalie de argint sau de bronz la 

campionatele mondiale sau europene de seniori, măsurile din iniţiativa 

legislativă determină cheltuieli suplimentare ale bugetului de stat.



Prin extinderea categoriilor de sportivi care pot beneficia de rentă viageră 

(includerea medaliilor de argint şi de bronz, atât la campionatele mondiale, cât 
şi la cele europene), se poate estima că numărul sportivilor beneficiari de rentă 

viageră se va dubla, ceea ce va conduce, implicit, la creşterea cheltuielilor cu 

renta viageră pentru sportivii retraşi din activitatea sportivă.
De asemenea, aprecia că prevedeTite“propuse~sunt"neciare“întrucât-nu 

rezultă dacă antrenorul va primi o singură rentă viageră sau va primi mai multe 

stimulente financiare în funcţie de numărul sportivilor antrenaţi.
în acest context, menţionăm că Guvernul are obligaţia de a conduce 

politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele, obligaţiile 

bugetare şi riscurile fiscale, iar adoptarea iniţiativei legislative ar influenţa 

negativ ţinta de deficit bugetar asumată în anul 2021, stabilitatea 

macroeconomică şi ratingul de ţară în relaţia cu organismele financiare 

internaţionale.

Punctul de vedere al Guvernului111.

Având în vedere considerentele menţionate, Guvernul nu susţine 

adoptarea acestei iniţiativei legislative.

Cu stimă.

Doamnei senator Anca Dana DRAGU 

Preşedintele Senatului
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