
Expunere de motive

în prezent, în România rata celor care nu practică nicio formă de sport şi/sau mişcare în 
segmentul de vârstă 5-14 ani este de 47%, urcând la aproape 79% în acela de 15-24 ani'. 
Această statistică este prezentată în actualul context unde este estimat că cea mai mare 
parte a efortului public de finanţare a sportului românesc este îndreptat către secţiile de 
seniori, în dezavanatajul celor de copii şi juniori. Având deci în vedere banii publici 
implicaţi în acest demers de susţinere, echitatea în maniera de alocare a resurselor 
financiare este în egală măsură importantă.

în contextul celor de mai sus, prezentul proiect vizează stabilirea unui cadru legal pentru 
finanţarea de la bugetul public a sportului la nivel de copii şi juniori într-un echilibru relativ 
cu cel de la nivel de seniori.

Este prin urmare introdus un amendament la articolul articolul 18' care în termeni practici 
propune următorul mecanism: dacă o autoritate publică, la nivel central sau local, 
finanţează activitate sportivă la nivel de seniori, atunci aceasta va finanţa activitate sportivă 
şi la nivel de copii şi juniori.

Astfel, în măsura în care există spaţiu bugetar pentru susţinerea secţiilor de seniori unde 
avem cheltuieli cu remunerarea sportivilor şi ale staff-urilor tehnice, transport, hrană sau 
cantonamente, atunci ar trebui să existe spaţiu şi pentru cheltuielile loturilor de copii şi 
juniori, care deseori se rezumă la 1-2 salarii de antrenori per lot şi o serie de cheltuieli 
relativ reduse legate de echipamente sportive şi transportul la competiţii.

Cuantumul de finanţare a sectorului de juniori este fixat la cel puţin 35%, o proporţie care 
se consideră că poate oferi flexibilitate autorităţilor publice în maniera de finanţare a 
cluburilor sportive pe care acestea le susţin.

Totodată, formularea propusă permite o implementare facilă de către autorităţile publice, 
în primul rând pentru că punctul principal de referinţă este reprezentat de sumele dedicate 
contractelor de activitate sportivă. Acestea sunt foarte uşor de identificat în momentul în 
care autoritatea finanţatoare stabileşte bugetul pentru secţia de seniori pe care urmează să 
o susţină.
A

In continuare, autoritatea publică are posibilitatea de a finanţa activitate la nivel de copii 
şi juniori în orice structură sportivă doreşte, deci nu neapărat în aceeaşi unde plăteşte 
pentru susmenţionatele contracte de activitate sportivă. Practic, aici se încadrează orice 
structură sportive de drept public sau de drept privat, cu menţiunea că în cazul autorităţilor 
locale, acestea trebuie să se afla pe raza respectivului UAT.
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Inclusiv în localităţile de mici dimensiuni, unde poate sunt puţini copii şi tineri sub 19 ani, 
şi deci nu există structuri sportive în accepţiunea convenţională a termenului, pot fi 
finanţate asociaţi sportive şcolare, care de altfel reprezintă unităţile de învăţământ în 
competiţii sportive şcolare (Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, Olimpiada 
Gimnaziilor) şi nu numai. în acest fel, se creează premisele ca UAT-urile să se orienteze 
şi înspre nevoile sportive ale şcolii, cu siguranţă insuficient abordate după 1989.

De asemenea, autorităţile finanţatoare au libertatea de a finanţa orice ramură sportivă 
consideră oportun. Nu există obligaţia de finanţa la juniori aceeaşi ramură care este 
susţinută la seniori prin contracte de activitate sportivă. Este promovată astfel flexibilitatea 
în exerciţiul de susţinere a activităţii sportive.

în concluzie, prezentul proiect propune modificarea comportamentului autorităţilor 
publice care iau decizia finanţării sportului astfel încât nevoile sportului la nivel de copii 
şi juniori să fie şi ele acoperite în mod adecvat. Este promovată o abordare flexibilă care 
să vină în sprijinul autorităţilor finanţatoare. Astfel, adoptarea proiectului este aşteptat să 
favorizeze creşterea participării în sport a celor tineri care se încadrează în categoriile de 
copii şi juniori.
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Către,
Biroul Permanent al Senatului

Subsemnatul, Dan IVAN, senator - circumscripţia nr.26, Maramureş, prin 
prezenta, va rog sa îmi aprobaţi cererea de a deveni co-iniţiator al următoarelor 
propuneri legislative:
1. L42/2022 - Propunere legislativă pentru completarea articolului 18 indice 1 din Legea 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000.
2. L58/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 

a educaţiei fizice şi sportului.
3. B98/2022 - Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative cu privire 
la regimul străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul 
României

02.03.2022 Senator Dan IVAN 

Uniunea Salvaţi România
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Către,
Biroul Permanent al Senatului

Subsemnatul, Sergiu-Cosmîn VLAD, senator-circumscripţia nr.2, Arad, prin 
prezenta, vă rog sa îmi aprobaţi cererea de a deveni co-iniţiator al propunerii 
legislative:
1. L42/2022 - Propunere legislativă pentru completarea articolului 18 indice 1 din Legea 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000.

02.03.2022 Senator Sergiu-Cosmin VLAD 

Uniunea Să^ţi România
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