
Expunere de motive

în România, în prezent există multe asociaţii sportive în care diferite UAT-uri sunt membrii 
fondatori, în cazul cărora a devenit imposibilă finanţarea cheltuielilor administrative din fonduri 
publice (servicii de contabilitate şi juridice, cheltuieli de birotică, telefonie, internet, de întreţinere şi 
reparaţii a mijloacelor de transport din dotare, de închiriere birou, plata salarii personal cu contract 
individual de muncă, etc).

Asociaţiile sportive în cauză au fost de regulă înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, iar în anii precedenţi cheltuielile administrative au fost finanţate de membrii 
asociaţiei prin plata unor cotizaţii anuale, în conformitate cu statutul şi prevederile legale, care 
prevăd că veniturile asociaţiei provin, printre altele, din cotizaţiile membrilor.

Plata acestor cheltuieli a devenit însă imposibilă, întrucât înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
emis Decizia 22/2020 [R], prin care concluzionează faptul că asociaţiile sportive nu pot fi finanţate 
din fonduri publice prin plata unor cotizaţii din partea autorităţii administraţiei publice în temeiul art. 
46 din OG nr. 26/2020, singura modalitate fiind contractul de finanţare, încheiat conform 
prevederilor art. 18' din Legea nr. 69/2000.

Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului la art. 18' prevede însă că prin hotărâri ale 
autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local pentru 
finanţarea activităţii sportive a structurilor sportive.

în concluzie, se impune modificarea/completarea prevederilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei 
fizice şi sportului, astfel încât să se creeze posibilitatea ca unităţile administrativ-teritoriale să poată 
finanţa prin cotizaţii cheltuielile administrative ale asociaţiilor sportive în care sunt membrii.
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