
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru completarea Legii educației fizice și sportului  

nr. 69/2000 

 

 

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

Articol unic.- După articolul 66 din Legea educației fizice și 

sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se 

introduce un nou articol, art. 661, cu următorul cuprins: 

 

„Art.661. - (l) Copiii și juniorii legitimați la structurile sportive 

înființate conform prezentei legi și care practică sportul în mod 

organizat, cu scop în participarea la pregătire, competiții sportive 

naționale și internaționale oficiale, sunt considerați sportivi de 

performanță și beneficiază lunar de un stimulent financiar sub forma 

tichetelor valorice denumite tichete de sportiv de performanță. 

(2) Ministerul Tineretului și Sportului va respecta principiul 

nediscriminării, acordând tichete egale sportivilor pentru aceleași  

performanțe, obținute la competiții naționale organizate de federațiile 

sportive naționale și/sau un singur organism acreditat pe plan național în 

sport. 

(3) Ministerul Tineretului și Sportului va respecta principiul 



2 

 

nediscriminării, acordând tichete egale sportivilor pentru același tip de 

performanțe, obținute la competiții internaționale oficiale organizate de 

federațiile sportive și/sau un singur organism acreditat pe plan 

internațional în sport. 

(4) Tichetele de sportiv sunt bilete de valoare care se acordă 

pentru acoperirea unor cheltuieli privind practicarea sportului de 

performanță și sunt utilizabile pe teritoriul României. 

(5) Valoarea nominală permisă pentru un tichet de sportiv pe 

suport de hârtie este de 150 lei/lună, utilizabilă doar pe teritoriul 

României la persoanele juridice cu care Ministerul Tineretului și 

Sportului va avea un acord semnat în acest sens. 

(6) Fiecare tichet de sportiv pe suport hârtie este valabil numai 

dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea 

emitentă și cuprinde cel puțin următoarele mențiuni: 

a) emitentul și datele sale de identificare. În cazul minorilor cu 

vârste sub 14 ani datele de identificare vor fi seria și numărul 

legitimației de sportiv cu menționarea numelui structurii sportive la care 

acesta este legitimat și categoria de vârstă; 

b) valoarea nominală a tichetului de sportiv; 

c) spațiu pentru înscrierea numelui, prenumelui și codul 

numeric personal ale sportivului care este în drept să utilizeze tichetul; 

d) interdicția de a utiliza tichetul de sportiv în alte locuri decât 

în scopul activității sportive; 

e) seria și numărul legitimației de sportiv cu menționarea 

numelui structurii sportive la care acesta este legitimat și categoria de 

vârstă; 

f) elementele de identitate vizuală ale structurii sportive și ale 

Ministerului Tineretului și Sportului. 

(7) Tichetul de sportiv are perioada de valabilitate de un an de 

la data emiterii. 

(8) Ministerul Tineretului și Sportului elaborează normele 

metodologice de aplicare a legii și totodată stabilește cine este 

beneficiarul tichetului sportiv în vederea practicării sportului de 

performanță la nivel de copii și juniori.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților  

în ședința din 27 octombrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 

alin. (2) din Constituția României, republicată. 
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