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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului nr. 450/2019 

privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de 

stat pe anul 2019 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

 

Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și 

Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul 

de stat pe anul 2019  

 

Secţinea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

Potrivit dispozițiilor art. 201 alin. (1) din Legea educației fizice și sportului nr. 

69/2000, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul Olimpic și Sportiv Român 

este o asociaţie de interes naţional, care se organizează şi funcţionează în baza statutului 

propriu, elaborat în conformitate cu prevederile Chartei Olimpice și deține competenţa 

exclusivă pentru reprezentarea României la Jocurile Olimpice şi la celelalte programe 

organizate sub egida Comitetului Internaţional Olimpic sau a asociaţiilor olimpice 

continentale. 

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 75 lit. a) din Legea nr. 69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare, sursa de finanțare a Comitetului Olimpic și 

Sportiv Român este asigurată din sume de la bugetul de stat. 

Federația Romană de Tenis este federație sportivă pe ramură de sport potrivit 

dispozițiilor art. 35-39 din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,  

care organizează, în perioada 13-21 iulie 2019, la Arenele BNR  din București, Turneul 

internațional feminin de tenis.  

Ediția 2019 a acestui turneu este una specială, în condițiile în care punctele 

câștigate în 2019 vor conta pentru calificarea sportivelor din România la Jocurilor 
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Olimpice Tokyo 2020. 

Principalul criteriu de calificare a jucătorilor de tenis la Jocurile Olimpice de vară 

Tokyo 2020 este poziția din cele două clasamente mondiale, „Women's Tennis 

Association” la feminin și „Association of Tennis Professionals” la masculin, la data de 

08.06.2020. 

Sportivele care pot participa la acest turneu sunt cele din componența Lotului 

Olimpic de senioare, respectiv Simona Halep, Mihaela Buzărnescu, Irina Begu, Raluca 

Olaru, Ana Bogdan, Monica Niculescu, Irina Bara.   

Totodată, organizarea acestui Turneu în România va crea premisele pentru 

sportivele din Lotul Olimpic de senioare de a evolua și de a-și crește performanțele 

sportive și a-și îmbunătăți clasamentul prin punctele acumulate la acest turneu, în 

vederea accederii pe tabloul principal al turneului de tenis de la Jocurile Olimpice de la 

Tokyo 2020. Astfel, acest Turneu este cel mai important eveniment sportiv de înaltă 

performanță organizat în țara noastră, în ramura de sport tenis.  

Pentru organizarea Turneului internațional feminin de tenis este necesară plata unei 

taxe în cuantum de 1.400 mii lei, sumă ce reprezintă taxă de licență. 

Comitetul Olimpic și Sportiv Român va vira către Federația Română de Tenis suma 

de 1.400 mii lei în vederea achitării taxei de licență a Turneului internațional feminin de 

tenis prin suplimentare bugetului Ministerului Tineretului și Sportului din fondul de 

rezervă la dispoziția Guvernului, având în vedere dispozițiile art. 30 alin. (2) din Legea 

nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Precizăm, că fondurile ce urmează să fie alocate, nu au fost prevăzute în structura 

bugetului Comitetului Olimpic și Sportiv Român, motivat de faptul că Turneul de tenis 

organizat de „Women's Tennis Association” a fost mutat la Budapesta, iar la intervenția 

Federației Române de Tenis pe lângă Federația Internațională de Tenis, acesta a fost 

mutat la București, sub rezerva plății taxei de licență, având în vedere posibilitatea 

acumulării de puncta WTA necesare sportivelor componente ale lotului olimpic de 

senioare, respectiv Simona Halep, Mihaela Buzărnescu, Irina Begu, Raluca Olaru, Ana 

Bogdan, Monica Niculescu, Irina Bara, pentru participarea acestora la Jocurile olimpice 

de la Tokio 2020. 

2. Schimbări preconizate 

Pentru realizarea acestui proiect important pentru activitatea sportivă şi pentru 

imaginea României pe plan internaţional, Comitetul Olimpic și Sportiv Român şi 

Federaţia Română de Tenis îşi asumă realizarea cerinţelor specificate de către forul 

internaţional de tenis. 

Organizarea acestui important turneu de tenis îi va atrage pe cetăţeni, dintre care o 

mare parte pot deveni viitori practicanţi ai tenisului şi ai sportului în general. Acest fapt 

generează valori importante precum solidaritatea, toleranţa, contribuind astfel la 

dezvoltarea şi împlinirea personală.  

 De asemenea, organizarea în România a unei competiţii sportive de acest nivel va 
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constitui o oportunitate pentru țara noastră de a-şi demonstra potenţialul organizatoric în 

vederea organizării şi altor evenimente sportive majore. În acelaşi timp, se va produce 

un efect pozitiv asupra imaginii României pe plan internațional, atât în domeniul 

sportiv, cât şi în cel turistic de dezvoltare economică generală. 

3. Alte informaţii.                        Nu sunt. 

 

Secţiunea a 3-a  

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

 

1.Impact macroeconomic. 

Prezentul act normativ nu are impact macro-economic. 

11 Impact asupra mediului concurenţial şi al domeniului ajutoarelor de stat 

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului concurenţial şi în domeniul 

ajutoarelor de stat 

2.Impact asupra mediului de afaceri. 

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri. 

21.Impact asupra sarcinilor administrative.  

Nu este cazul. 

22. Impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii. 

3. Impact social. 

Prezentul act normativ nu are impact social. 

4. Impact asupra mediului.  

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător. 

5. Alte informaţii. 

Nu sunt. 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,  

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru 

ani 

Media pe cinci 

ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

 

 

Prezentul act normativ nu are impact asupra 

bugetului general consolidat.  
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(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) contribuţii de asigurări 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii                               

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii     

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:                         

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii   

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

7. Alte informaţii  

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislației în vigoare 

 

1. Proiecte de acte normative 

suplimentare 

Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor prezentului act 

normativ 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a prezentului act 

Nu este cazul. 
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normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

11.Compatibilitatea prezentului act 

normativ cu legislatia în domeniul 

achiziţiilor publice 

Nu este cazul. 

2.Conformitatea prezentului act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare. 

Nu este cazul. 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor normative 

comunitare.  

Nu este cazul.  

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Nu este cazul. 

5. Alte acte normative şi/ sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

Nu este cazul. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, 

institute de cercetare şi alte organisme implicat 

Organizaţiile neguvernamentale de tineret/studenţeşti, consultările au avut loc atât la 

nivel naţional. 

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a 

modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul prezentului 

act normativ.   

Nu este cazul. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în 

care prezentul act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative, cu modificările ulterioare. 

Nu este cazul. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 
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prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

 

Nu este cazul. 

 

 

6. Alte informaţii. 

Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea prezentului act normativ 

 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act 

normativ.     
Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de Legea nr.52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în 

urma implementării prezentului act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii 

şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice.  

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.   

3. Alte informaţii. 

Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

 

1. 1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  

extinderea competenţelor instituţiilor existente. 

2. Nu e cazul. 
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2. Alte informaţii. 

Nu au fost identificate. 

 

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului 

privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019. 

 

Ministrul tineretului și sportului 

 

 

Constantin-Bogdan Matei 
 

 


