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PRIM MINISTRU

Domnule 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 completarea articolului 18^ din 

Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, iniţiată de domnul deputat 

USR Rareş Tudor Pop împreună cu un grup de parlamentari USR, PSD, 
Minorităţi Naţionale (Bp. 542/2021).

I. Principalele reglementări

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art. 18^ din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările 

şi Completările ulterioare, cu un nou alineat, alin. (5), astfel încât, în 

măsura în care se alocă sume din bugetul local sau central pentru 

finanţarea activităţii sportive potrivit alin. (1), (2) sau (4), minim 35% din 

cuantumul aprobat va fi direcţionat pentru susţinerea activităţii sportive la 

nivel de copii şi juniori.

II. Observaţii

Menţionăm că, printre obiectivele Ministerului Sportului din 

Programul de guvernare 2021 - 2024, se numără şi:
- Creşterea numărului de practicanţi de sport de masă de la 5% Ia

30%;
- Practicarea sportului în şcoală de către fiecare elev; 

^Creşterea^numărului de competiţii -sportive- adresate-copiilor- şi 
tinerilor, organizate în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi diferitele 

federaţii sportive naţionale;



- Promovarea alfabetizării îîi sport a copiilor, prin îmbunătăţirea 

activităţilor sportive des^şurate în şcoală;
- Realizarea Programului „Integrare prin sport”, adresat copiilor 

care provin din medii defavorizate;
- Promovarea unui parteneriat real între autorităţi, asociaţii sportive, 

operatorii din sport şi părinţi pentru relansarea sportului prin stimularea 

aducerii copiilor pe terenurile de sport;
- Organizarea de tabere naţionale de sport, sub denumirea 

„Hercules”, pentru diferite sporturi, benefice sănătăţii şi activităţii fizice a 

copiilor - înot, patinaj, ciclism şi altele;
- îmbunătăţirea Programului naţional „Generaţia 28”, pentru 

atragerea şi pregătirea pentru sportul de performanţă a 60.000 de copii şi 
tineri pe an.

Din perspectiva oportunităţii, apreciem că iniţiativa legislativă este 

de natură să sprijine obiectivele Ministerului Sportului, asumate prin 

Programul de guvernare 2021 - 2024.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele menţionate. Guvernul susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative.
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Cu stimă.
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Domnului senator Florin-Vasile CÎŢU 

Preşedintele Senatului
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