
EXPUNERE DE MOTIVE
la Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi

sportului nr. 69/2000

Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările ulterioare,
stipulează la art. 80 alin (9) că “Ministerul Tineretului şi Sportului administrează
baza materială proprie prin complexurile  sportive naţionale, unităţile judeţene de
administrare a bazelor sportive şi cluburile sportive de drept public din subordinea
Ministerului Tineretului şi portului, în condiţiile legii.”

 La alineatul (11) al art. 80 sunt definite unităţile judeţene pentru
administrarea bazelor sportive ca instituţii publice cu personalitate juridică din
subordinea direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 6/2001 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului. 
Punerea în aplicare a dispoziţiilor alineatului (11) al art. 80 din lege, respectiv
înfiinţarea prin hotărâre a Guvernului a cel puţin 28 noi instituţii de stat, reclamă o
importantă infrastructură (sedii, birotică, si altele asemănătoare), cheltuieli
administrativ-gospodăreşti sporite  (energie, comunicaţii, şi altele) şi, de asemenea,
între 120 şi 150 de angajaţi noi (directori, contabil şef, secretar-casier).

Având în vedere  că fondurile de la bugetul de stat pentru activitatea
sportivă, aprobate Ministerului Tineretului şi Sportului în perioada 2001-2003,
raportate la  produsul intern brut, au  fost în continuă descreştere, nu a fost posibilă
alocarea unor sume din bugetul acestui minister pentru finanţarea cheltuielilor
suplimentare determinate de crearea acestor noi structuri organizatorice, fără a fi
afectate cheltuielile privind pregătirea sportivilor, organizarea şi participarea la
competiţiile sportive.

În aceste condiţii este necesar  să se menţină, în continuare, unităţile de
administrare a bazelor sportive, fără personalitate juridică, în subordinea direcţiilor
pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, opţiune
indiscutabil mai economică şi mai eficientă, care impune modificarea  şi
completarea Legii nr. 69/2000.

Caracterul de urgenţă al prezentului demers legislativ este dat de imperiul
funcţionării în condiţiile de deplină legalitate a actualelor structuri organizatorice
de administrare a bazelor sportive de interes naţional al Ministerului Tineretului şi
Sportului din judeţe, respectiv din municipiul Bucureşti.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.
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