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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
                 SENATUL 

 

 CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

   

Comisia pentru tineret şi sport  Comisia pentru tineret şi sport 

LXXIII/121  Nr.4c-25/196 

 
Bucureşti, 12 decembrie 2022 

 

 

AVIZ  COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul activităților 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru 

tineret si sport din Senat și Comisia pentru tineret și sport a Camerei 

Deputaților au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii 

bugetului de stat pe anul 2023, trimis comisiilor cu adresele nr. 

L777/2022, respectiv nr. PLx 756/2022. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul activităților comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, membrii comisiilor reunite au 

examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa comună din 12 

decembrie 2022. 

 

În cadrul dezbaterilor a fost analizată: 

- Anexa 3/21 – Ministerul Sportului  -  

La dezbateri au participat membrii comisiilor conform propriilor liste de 

prezenţă. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât, 

cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a Anexei 3/21 

– Ministerul Sportului. 

bogdan.istratescu
Conform cu originalul
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În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente care, supuse 

votului, au fost admise cu unanimitate de voturi. 

 Acestea se regăsesc în anexa prezentului aviz. 

 

 

 
 

 
         PREŞEDINTE,                                                                PREȘEDINTE 

Senator Constantin-Bogdan MATEI                      Deputat Oana-Silvia ȚOIU 
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Anexa la avizul nr.LXXIII/121 

4C25/196 
 

AMENDAMENTE  ADMISE 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 

 

Ministerul Sportului - Anexa  3/21 

 

Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/par

agraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 

amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

(numai pt. 

comisii) 

1 
1. Articol nou, art.431 După articolul 43, se introduce un 

nou articol, art.431, cu următorul 

cuprins: 

”Art.431. - (1) În bugetul 

Ministerului Sportului, la 

capitolul 5001 „Cheltuieli - Buget 

de stat”, se cuprinde și suma de 

54.000 mii lei pentru acordarea în 

anul 2023 a tichetelor de sportiv 

prevăzute de art.661 din Legea 

educației fizice şi sportului 

nr.69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Motivația 

amendamentului: 

Propunerea este necesară 

pentru aplicarea art.661 

din Legea educației fizice 

şi sportului nr.69/2000, cu 

modificările și 

completările ulterioare. 

Tichetele de sportiv în 

valoare de 150 

lei/lună/sportiv de 

performanță au fost 

introduse prin Legea 
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(2) Pentru punerea în aplicare a 

alin.(1), se autorizează 

ordonatorul principal de credite să 

introducă titlul din clasificația 

bugetară referitor la acordarea 

tichetelor de sportiv, precum şi 

creditele de angajament şi 

creditele bugetare aferente 

acordării în anul 2023 a tichetelor 

de sportiv, în bugetul Ministerului 

Sportului. 

(3) Ordonatorul principal de 

credite comunică, în termen de 5 

zile lucrătoare, Ministerului 

Finanțelor modificările efectuate 

potrivit prevederilor prezentului 

articol, concomitent cu 

transmiterea anexelor nr.3/21/01 

și nr.3/21/02 modificate 

corespunzător, însușite de 

ordonatorul principal de credite. 

(4) Se autorizează Ministerul 

Finanțelor să aprobe, la 

propunerea ordonatorului 

principal de credite, repartizarea 

pe trimestre ca urmare a 

nr.322/2022, publicată în 

Monitorul Oficial al 

României, Partea I, 

nr.1130 din 23 noiembrie 

2022, pentru a permite 

copiilor şi juniorilor 

legitimați la cluburile 

sportive care participă la 

competiții sportive 

naționale şi internaționale 

oficiale să aibă resursele 

pentru echipamente 

sportive specifice 

disciplinei sportive 

practicate, transport între 

localități, suplimente 

nutritive sau recuperare 

medicală. Această 

investiție  va fi recuperată 

în timp din costuri mai 

reduse la sănătate pentru 

că sportul va duce la 

generații mai sănătoase şi 

la generații care vor 

învăța mai mult despre 

echipe, disciplină, 

performanță şi un sistem 
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modificărilor prevăzute de 

prezentul articol.” 

  

  

Autori: 

Oana-Silvia ŢOIU, Rareş Tudor 

POP, Brian CRISTIAN, Filip 

HAVÂRNEANU - deputați USR; 

Sergiu Cosmin VLAD - senator 

USR 

de valori unde reușita este 

bazată pe muncă. 

Adoptarea Legii 

nr.322/2022 și aplicarea 

ei începând cu anul 2023 

a fost o prioritate în 

această sesiune 

parlamentară, fiind 

susținută de întreg 

spectrul politic pentru 

încurajarea cât mai multor 

copii și juniori de a 

practica un sport și de a-l 

continua până la 

performanță. 

În prezent își desfășoară 

activitatea peste 76.000 

de copii și peste 132.000 

de juniori și tineri 

legitimați la cluburile 

sportive din România. 

Suma de 54.000 mii lei 

este calculată pentru un 

număr de 30.000 de copii 

și juniori, sportivi de 

performanță care 
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participă la competiții 

sportive naționale şi 

internaționale oficiale. 

  

Sursa de finanțare: 

Anexa nr.3/65/02 - 

Ministerul Finanțelor - 

Acțiuni Generale de la 

capitolul 54.01 ”Alte 

servicii publice generale”, 

titlul 50 ”Fonduri de 

rezervă”, articolul 50.01 

”Fond de rezervă 

bugetară la dispoziția 

Guvernului”. 

2 
Ministerul Sportului, Anexa nr. 

3/21/01 

Capitolul 5000, Grupa 51 Titlul 

VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

Se adaugă suma de 43.000 mii lei 

pentru programul de construcții de 

interes public sau social 

Subprogramul Complexuri 

sportive pentru Construire și 

dotare Stadion de atletism, Bd. 

Unirii, nr.14A, municipiul Baia 

Infrastructura Sportivă 

din România este 

deficitară și este una 

dintre principalele cauze 

ale lipsei de performanță. 

Unul dintre Complexurile 

Sportive Naționale 

văduvite de investiții în 
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Mare, în cadrul Complexului 

Sportiv “Lascăr Pană” 

  

Autor: Brian Cristian, Deputat 

USR 

infrastructură este 

„Lascăr Pană” din Baia 

Mare iar în acest moment, 

finanțarea bazei de 

atletism reprezintă o 

urgență și o prioritate 

națională. 

 Sursa de finanțare: 

Capitolul‚ Locuințe, 

Servicii și Dezvoltare 

Publică’, Titlul 51 

‘Transferuri între Unități 

ale Administrației 

Publice’, Articol 2 

‚Transferuri de capital’, 

Alineat 54‚ Programul 

national de 

investitii Anghel Saligny; 

Cod 2230. 

3 
Ministerul Sportului, Anexa nr. 

3/21/01 

Se suplimentează suma prevăzută 

în anexa 3/21 pentru Ministerului 

Sportului, cu 26.748 mii lei. 

Construcție bază sportivă 

în sat Sânnicoară, com. 

Apahida, jud. Cluj. Există 
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Capitolul 5000, Grupa 51 Titlul 

VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

  

Autor: Brian Cristian, Deputat 

USR 

documentație tehnico-ec. 

completă. Proiectul este 

depus pentru finanțare la 

CNI.Valoare estimată 

26.747.518,73 lei 

Sursa de finanțare: 

Anexa nr.3/65/02 - 

Ministerul Finanțelor - 

Acțiuni Generale de la 

capitolul 54.01 ”Alte 

servicii publice generale”, 

titlul 50 ”Fonduri de 

rezervă”, articolul 50.01 

”Fond de rezervă bugetară 

la dispoziția Guvernului”. 

4 
Ministerul Sportului, Anexa nr. 

3/21/01 

Capitolul 5000, Grupa 51 Titlul 

VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

Se suplimentează suma prevăzută 

în anexa 3/21 pentru Ministerului 

Sportului cu suma de 58.000 mii 

lei pentru Reabilitare, 

modernizare, dotare si extindere 

Bazin acoperit Gh. Demeca 

Unirii, nr.14A, municipiul Baia 

Infrastructura Sportivă 

din România este 

deficitară și este una 

dintre principalele cauze 

ale lipsei de performanță. 

Unul dintre Complexurile 

Sportive Naționale 

văduvite de investiții în 
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Mare, în cadrul Complexului 

Sportiv “Lascăr Pană” 

  

Autor: Brian Cristian, Deputat 

USR 

infrastructură este 

„Lascăr Pană” din Baia 

Mare iar în acest moment, 

reabilitarea bazinului de 

înot acoperit Gh. Demeca 

reprezintă o urgență și o 

prioritate națională. 

 Sursa de finanțare: 

Capitolul‚ Locuințe, 

Servicii și Dezvoltare 

Publică’, Titlul 51 

‘Transferuri între Unități 

ale Administrației 

Publice’, Articol 2 

‚Transferuri de capital’, 

Alineat 54‚ Programul 

national de 

investitii Anghel Saligny; 

Cod 2230. 

5 
Ministerul Sportului, Anexa nr. 

3/21/01 

Se suplimentează suma  pentru 

Ministerului Sportului cu suma de 

980 mii lei pentru înființarea unui 

Înființarea unui centru 

pentru juniori gimnastică 

în Târgoviște care să 

poată deservi întregul 
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Capitolul 5000, Grupa 51 Titlul 

VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

centru pentru juniori gimnastică în 

Târgoviște. 

Autori: Oana Silvia Țoiu, Daniel 

Blaga 

Grupul parlamentar USR  

județ, ținând cont de 

rezultatele deja obținute 

de fetele junioare și de 

faptul că nu există nici un 

asemenea centru de 

antrenament public pe 

raza județului și nici 

infrastructură adecvată. 

 

 

Sursa de finanțare: 980 

mii lei din bugetul 

Institutului de Studii 

Avansate pentru Cultura 

și Civilizația Levantului, 

bugetul Senatului 

României, Anexa nr. 

3/02/15, Capitolul 4310, 

sub capitolul 09, 

Subvenții pentru instituții 

publice.  

6 Legea Bugetului de stat pe anul 

2023  

Anexa 3/21/01  

Capitolul 5000 – Cheltuieli - 

buget de stat 

Se suplimentează suma prevăzută 

în Anexa 3/21 pentru Ministerul 

Sportului cu 50.000 mii lei pentru 

finanţarea programelor sportive 

destinate copiilor şi tineretului, 

Suma reprezintă o 

investiție necesară, 

întrucât ar contribui la 

finanțarea rezonabilă și 

competitivitatea sportului 
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Indicator: II.Credite bugetare  

 

realizate de asociaţiile sportive şi 

cluburile sportive, inclusiv cele 

organizate ca societăţi 

comerciale, unităţile de 

învăţământ cu program sau profil 

sportiv, precum și palatele şi 

cluburile copiilor şi elevilor care 

sunt înscrise în Registrul sportiv, 

în vederea depistării timpurii a 

sportivilor cu potenţial motric 

ridicat şi creşterea calităţii 

selecţiei pentru sportul de 

performanţă.  

 

Autor: Grupurile parlamentare 

ale Alianței pentru Unirea 

Românilor. 

 

românesc, dat fiind 

potențialul considerabil 

pe care România îl are. 

Fotbalul, natația, 

gimnastica, atletismul, 

canotajul au dat nume 

mari pe podiumurile 

mondiale. Fiind sprijiniți 

de stat, sportivii se 

întorceau cu medalii. Azi, 

copiii, tinerii și chiar 

vârstnicii s-au îndepărtat 

sau au fost îndepărtați de 

sport. 

 

Pe de altă parte, sportul de 

masă este un fenomen 

sprijinit puternic în alte 

state europene. Ungaria 

promovează sportul încă 

din anul 2017, investind 

2,5% din bugetul țării 

pentru construirea și 

modernizarea 

stadioanelor, pentru săli 

de sport, sau săli 

polivalente. Spania, de 
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asemenea, a investit în 

construcția de săli și 

stadioane, dar și în 

pregătirea antrenorilor, 

prin atragerea foștilor 

mari sportivi în 

antrenorat. Investițiile 

prezentate generează deja 

rezultate remarcabile. 

 

Sursa de finanțare: 

 

Se diminuează cu 50.000 

mii lei suma prevăzută în 

Anexa 3/15 Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației, 

Capitolul 7001, 

Subcapitolul 01, Grupa 

51, Articol 02, Alineat 54 

– Programul național de 

investiții „Anghel 

Saligny”, Indicator II. 

Credite bugetare. 
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 Anexa 3/65 Ministerul 

Finanțelor – Acțiuni 

Generale 

 

Sau 

 

Redistribuire din sumele 

alocate ordonatorului 

principal de credite 

(Ministerul Sportului). 

7 Legea Bugetului de stat pe anul 

2023  

Anexa 3/21/01  

Capitolul 5000 – Cheltuieli - 

buget de stat 

 

Indicator: II.Credite bugetare 

Se alocă suma de 25.000 mii lei 

pentru  asigurarea finanțării 

construcției unei noi săli de sport 

la Complexul Sportiv Național 

Izvoru Mureșului, precum şi 

pentru întreţinerea şi reparaţiile 

curente necesare. 

 

Autor:  

Grupurile parlamentare ale 

Alianței pentru Unirea 

Românilor. 

 

Suma reprezintă 

contribuția bugetului de 

stat pentru asigurarea 

finanțării construcției 

unei noi săli de sport la 

Complexul Sportiv 

Național Izvoru 

Mureșului, precum şi 

pentru întreţinerea şi 

reparaţiile curente 

necesare. 
 

Sursa de finanțare: 
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Anexa 3/65 Ministerul 

Finanțelor – Acțiuni 

Générale 

8 Anexa nr. 3/21/26 – bugetul 

Ministerului Sportului - 

ÎNTREȚINEREA, 

FUNCȚIONAREA ȘI 

DEZVOLTAREA BAZEI 

MATERIALE SPORTIVE ȘI A 

CENTRELOR DE AGREMENT, 

Cod Ordonator 21 26604620, 

Program 363, secțiunea Buget de 

Stat 

Se propune alocarea sumei de 250 

mii lei pentru finanțarea 

obiectivului de construire Baza 

Sportivă Multifuncțională Str. 

George Enescu, Nr. 40,  sat 

Lumina, comuna Lumina, Jud. 

Constanța. 

 

Autor:  

Cristina Dumitrache PSD 
Grup Parlamentar PSD 

 

Este necesară finanţarea 

obiectivului de construire 

a Bazei Sportive 

Multifuncționale Str. 

George Enescu, Nr. 40,  

sat Lumina, comuna 

Lumina, Jud. Constanța, 

pentru a le facilita accesul 

elevilor accesul la condiții 

normale pentru 

practicarea activităților 

sportive. 

 
Sursa finanţare:  

Realocare din Fondul de 

rezervă al Guvernului, 

Bugetul MFP - acțiuni 

generale,  50.01, Anexa 

3/65/01, Capitol 50.01 

 

 

 

 

 


