
  

Tabel 

privind propunerile și obiecțiile parvenite în procesul monitorizării 

Legii nr.330 din 25.03.1999 „Cu privire la cultura fizică şi sport” 

               

Nr. 

d/o 

                    Propuneri, obiecții         Prevederea Legii (dacă poate fi identificată) 

                  

Grupurile țintă: 
 

 

I. Federațiile sportive din Republica Moldova 

 Federaţia Independentă de Sporturi Nautice:   

1. Se propune completarea actului legislativ cu un 

cadru juridic secundar, cum ar fi: 

- Strategia de organizare și dezvoltare a 

activității sportive, conform art. 6, (1), a) din lege 

sau Strategia de dezvoltare a Culturii Fizice și 

Sportului; 

- Mecanismul de supraveghere și control 

privind respectarea de către structurile sportului a 

dispozițiilor legale, conform art. 6, (3), g) din 

legea cu privire la cultură fizică și sport; 

- Regulamentul de organizare și funcționare a 

Registrului Sportiv; 

- Mecanismul de funcționare a fondului pentru 

dezvoltarea culturii fizice şi sportului din 

Republica Moldova; 

- Regulamentul de organizarea și funcționare a 

 



federațiilor sportive naționale, conform 

modificările efectuate la legea cu privire la 

cultură fizică și sport; 

- Regulamentul cu privire la criteriile distincte 

de performanță; 

- Se impun modificări la Hotărîrea Guvernului 

nr.1552 din 04.12.2002 pentru aprobarea 

Normelor financiare pentru activitatea sportivă; 

- Programului naţional de pregătire şi 

participare la ediţiile ordinare ale Jocurilor 

Olimpice. 

 

 Federaţia de tenis din Republica Moldova  

1.  

 

Pentru uniformizarea și stabilirea unor practici bine 

definite, actul legislativ ar urma să prevadă 

anumite împuterniciri a  Federațiilor sportive de a 

aproba și aplica pentru structurile sportive ce 

practică sportul de performanță, standarde și 

criterii care să asigure activitatea acestora ca 

structuri profesioniste. 

 

II. Autoritățile administrației publice locale 

                          Consiliile raionale: 

 Consiliul raional Ialoveni:  

1. - Reglementări clare în privința finanțării 

activităților sportive;  

- Repartizarea concretă a responsabilităților pentru 

diferite structuri în vederea organizării și finanțării 

sportului școlar și de masă. 

 



 

 Consiliul raional Orhei, 

Direcția învățămînt, tineret și sport Orhei: 
 

1 - Pregătirea cadrelor în domeniu și asigurarea 

lor cu un salariu decent; 

- Dezvoltarea bazei tehnico-materiale. 

 

 Secția tineret și sport, 

mun. Bălți: 
 

1 - Se propune scoaterea din subordinea 

Direcțiilor învățămînt  tineret și sport după 

modelul autorităților publice centrale în care există 

două ministere (ME și MTS); 

- Conferirea gradelor didactice profesorilor-

antrenori să se facă în baza performanțelor  

înregistrate de discipolii  solicitantului gradului 

respectiv; 

- Evaluarea rezultatelor la disciplina școlară 

,,Educația fizică” la toate treptele de școlarizare să 

se facă cu calificativul ,,admis” și ,,respins”. 

 

 

 Consiliul raional Nisporeni 

Direcția învățămînt, tineret și sport: 
 

1 Actul legislativ ar putea fi îmbunătățit. Ar fi o 

soluție de a elabora o lege care ar avea ca scop 

atragerea investițiilor atît autohtone, cît și de peste 

hotarele țării. De asemenea, ar trebui întroduse 

modificări conform cărora  ar avea de cîștigat  

toate păturile sociale. Mai ales cei din mediul rural.   

 



 

 Primăria mun. Chişinău, Direcţia generală 

educaţie, tineret şi sport: 
 

1. Actul legislativ necesită unele îmbunătățiri:            
- Considerăm că subvenția anuală fixată la bugetul 

autorităților publice locale urmează a fi revizuită;   

- Considerăm că în condițiile actual ar fi binevenit 

ca agenții economici să fie scutiți de impozite 

(conform legislației în vigoare) pentru contribuția 

adusă la dezvoltarea sportului. 

 

III. Autoritățile Administrației Publice Centrale: 

 Ministeruil Afacerilor Interne:  

1. Considerăm oportună precăutarea resurselor 

financiare pentru implementarea eficientă a 

prevederilor legale supuse monitorizării. 

Corespunzător, exercitarea forței coercitive a 

statului, în partea ce ține de gradul de realizare a 

obiectivelor trasate în cadrul art.13 la Legea 330 

din 25.03.1999 „Cu privire la cultura fizică şi 

sport”              

 

 Ministerul Sănătății:  

1. Credem că ar fi necesar de elaborat următoarele 

acte: 

- Regulamentul medical al Ministerului 

Tineretului și Sportului; 

-  Regulamentul medical al Federațiilor Sportive; 

- Acte normative de sponsorizare a sportului. 

 

 Ministerul Apărării:  



1. Urmează a fi întrebuințat mecanismul de realizare 

practică a actului normativ vizat. 

 

 Ministerul Economiei:  

1. Se recomandă excluderea următoarelor prevederi: 

 

- Articolul 4 (1): 

Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul la 

activitatea de întreprinzător de prestare a serviciilor 

ce ţin de cultură fizică şi sport către persoanele 

fizice, asociaţiile, cluburile şi federaţiile sportive 

naţionale şi de producere a mărfurilor cu destinaţie 

sportivă şi turistică, în baza licenţei eliberate de 

autoritatea centrală de specialitate. 

 

 

 

- Articolul 13 (1): 

Agenţii economici vor prevedea mijloace destinate 

culturii fizice şi sportului în cadrul acţiunilor de 

asanare a angajaţilor şi vor crea condiţii pentru 

realizarea dreptului cetăţenilor la practicarea 

culturii fizice şi sportului. Cheltuielile pentru 

dezvoltarea culturii fizice şi sportului vor constitui 

cel puţin 1% din venit şi vor fi incluse în preţul de 

cost al producţiei sau al prestărilor de servicii. 

Articolul 4 (1) contravine cadrului legal general de licenţiere, în 

special cu Legea nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin 

licenţiere a activităţii de întreprinzător (producerea mărfurilor cu 

destinaţie sportivă, activitatea economică desfăşurată de către 

structurile sportive nu este prevăzută în lista genurilor de activitate 

supuse reglementării prin licenţiere, stipulate la art.8 alin (1)). În acest 

context, menţionăm că alin. (2) şi (3) ale art.8 al Legii citate stipulează 

că, “Genurile de activitate neindicate la alin.(1) se desfăşoară fără 

licenţe sau fără alte acte administrative cu efect similar, cu excepţia 

autorizaţiilor, stabilite expres prin lege, pentru confirmarea unor 

cerinţe tehnice, norme separate sub un anumit aspect….Introducerea 

reglementării prin licenţiere pentru alte genuri de activitate este 

posibilă numai prin modificarea şi completarea listei genurilor de 

activitate supuse reglementării prin licenţiere, stabilite la alin.(1)”. 

 

Articolul 13 (1), provoacă constrîngeri suplimentare în dezvoltarea 

mediului de afaceri şi contravine obiectivelor strategice de dezvoltare a 

Republicii Moldova, constituind un impediment în asigurarea 

executării capitolului “Business: cu reguli clare de joc” din Strategia 

naţională de dezvoltare “Moldova 2020” ( Legea nr.166 din 

11.07.2012), precum şi a Strategiei reformei cadrului de reglementare a 

activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 (Hotărîrea 

Guvernului nr.1021 din 16.12.2013 cu privire la aprobarea Strategiei 

reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru 

anii 2013-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia 

în anii 2013-2015). 

Totodată, prin prevederile Legii monitorizate, care stipulează că 

“Cheltuielile pentru dezvoltarea culturii fizice şi sportului vor constitui 

cel puţin 1% din venit şi vor fi incluse în preţul de cost al producţiei 

sau al prestărilor de servicii” (Articolul 13, alin.(1)), în mod direct, se 



stabileşte un mecanism de reglementare a preţului produselor şi/sau 

serviciilor agenţilor economici, ceea ce contravine principiilor 

economiei de piaţă (“Piaţa, libera iniţiativă economică, concurenţa 

loială sînt factorii de bază a economiei”, alin. (3), Articolul 9, Titlul I, 

Constituţia Republicii Moldova), şi în mod indirect, se impune 

cetăţenilor realizarea unor  cheltuieli suplimentare în vederea 

asigurării propriului “…drept …la practicarea culturii fizice şi 

sportului”, ceea ce vine în  contradicţie cu Articolul 2 al aceleiaşi Legi 

care prevede că: “Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul să practice 

cultura fizică şi sportul (inclusiv sportul ca profesie), să se asocieze în 

organizaţii cu profil de asanare prin practicarea culturii fizice şi 

sportului, să participe la dirijarea culturii fizice şi sportului.” (alin (1), 

iar, “În scopul asigurării drepturilor menţionate la alin.(1), statul 

finanţează şi dirijează cultura fizică şi sportul …..” (alin.(2), Art.2). 

 Ministerul Finanțelor:  

1. Actul legislativ urmează a fi ajustat în 

conformitate cu reforma managementului 

finanțelor publice, standardele și practicile 

internaționale în domeniul finanțelor publice 

privind consolidarea tuturor surselor de finanțare a 

politicilor publice într-un singur buget, fără a 

admite fragmentarea acestora.     

 

 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei:  

1. Modificarea în textul Legii a cuvîntului ,,invalizi” 

cu sintagma ,,persoane cu dizabilități”. 

 

În temeiul Legii nr.60 din 30.03.2012 ,,Privind  incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilități”. 

 


