
Notă informativă 

la proiectul de Lege nr.330-XIV din 25.03.1999 

 cu privire la cultura fizică şi sport 

  

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.330-XIV din 25.03.1999 cu 

privire la cultura fizică şi sport se impune întru reformarea reglementării de stat a activităţii 

sportive. Prevederile proiectului stabilesc noi abordări de reglementare a activităţii sportive şi 

relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pe de o parte şi structurile 

sportului pe de altă parte. 

Concomitent, modificările şi completările efectuate sunt stipulate şi în Planul de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 2011-2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.179 din 23.03.2011, 

unde una din obiectivele Ministerului Tineretului şi Sportului este iniţierea procedurii de 

modificare şi completare a Legii culturii fizice şi sportului. 

Mai mult ca atît, proiectul vine ca un răspuns la numeroasele solicitări parvenite de la 

autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile şi organizaţiile sportive, care întâmpină 

dificultăţi majore în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor sportive la nivel local şi naţional. 

Proiectul dat introduce modificări şi completări, care va racorda legea dată la normele 

legislative în vigoare. Totodată, prevede operarea unor modificări la partea de cheltuieli şi a 

surselor de finanţare a culturii fizice şi sportului precum şi modificări cu caracter redacţional. 

Astfel, au fost introduse completări de definire a noţiunilor şi termenilor utilizaţi în 

prezenta lege care vor permite aplicarea mai uşoară a legii şi înţelegerea ei de către toţi subiecţii 

interesați. 

Reieşind din prevederile Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin 

licenţiere a activităţii de întreprinzător şi reieşind din faptul că autoritatea centrală de specialitate 

în domeniul culturii fizice şi sportului este în drept să monitorizeze activitatea în domeniul 

culturii fizice şi sportului pe teritoriul Republicii Moldova, sa impus necesitatea completării legii 

cu reglementări noi. Astfel, pentru ca un agent economic să desfăşoare activităţi în domeniul 

culturii fizice şi sport, pentru a obţine licenţa de activitate şi pentru a fi un control asupra 

desfăşurării acestei activităţi sa impus necesitatea ca persoanele care doresc să desfăşoare 

asemenea gen de activitate este necesar să solicite şi avizul organului central de specialitate în 

domeniul culturii fizice şi sport. 

Ministerul Tineretului şi Sportului şi-a propus să facă un pas important pentru sportul din 

Republica Moldova prin acreditarea structurilor sportive. Modificarea dată sa impus în contextul 

în care multe structuri ale sportului și în deosebi federațiile sportive și ligile profesioniste au fost 



înregistrate doar pentru a rezerva, a deține o anumită ramură de sport (art. 21 alin. (2) și respectiv 

art. 22 alin.(2) din Legea 330) însă nu mai desfăşoară nici un fel de acţiuni întru promovarea 

ramuri de sport respective. Astfel, acreditarea presupune recunoaşterea de către Ministerul 

Tineretului și Sportului a funcţionalităţii structurilor sportive, cu privire la implicarea acestora în 

realizarea programelor naţionale de dezvoltare a culturii fizice şi sport, dezvoltării ramurii de 

sport pe care o reprezintă.       

Actualmente, în Republica Moldova sunt înregistrate peste una sută de federaţii sportive 

naţionale, însă de fapt funcţionale sunt doar 50 de organizaţii. Astfel conform punctului 21 din 

Hotărîrea Guvernului nr. 356 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a federațiilor sportive naționale”, federația este obligată să informeze o dată la doi 

ani organul de înregistrare  și autoritatea centrală de specialitate asupra activității federației, tot 

odată conform alin. (2) art. 25 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837-XIII/1996 

asociaţia obştească este obligată să prezinte date noi, în vederea trecerii în Registrul de stat al 

asociaţiilor obşteşti şi să prezinte informaţii organului de înregistrare asupra continuării 

activităţii asociaţiei în caz contrar, neprezentarea acestor date atrage excluderea asociaţiei 

obşteşti din Registrul de stat şi pierderea de către asociaţie a calităţii de persoană juridică. 

În practica de activitate a Ministerului Tineretului şi Sportului sau întâlnit cazuri de 

înregistrare a federațiilor sportive naționale şi/sau efectuarea modificărilor în statutul și actele de 

constituire ale acestora fără avizul organului central de specialitate din domeniul culturii fizice şi 

sport. Drept consecință a fost creat un precedent nedorit. Astfel, sa propus ca orice modificare a 

statutelor sau a actelor de constituire fără avizul organului central de specialitate să atragă după 

sine nulitatea de drept a federațiilor. Nulitatea de drept a federațiilor sportive naționale sau 

modificarea statutelor și actelor constitutive ale acestora va contribui la realizarea dreptului de 

liberă asociere a persoanelor juridice.  

Totodată, se propune ca orice afiliere a federațiilor sportive naționale la federațiile sportive 

internaționale să se facă cu avizul dat de către autoritatea centrală de specialitate. 

Întru respectarea de către sportivii lotului național al Republicii Moldova pe arena 

internaţională, a simbolurilor statului (imn, drapel, stemă etc.) a fost propus ca sancțiune 

excluderea acestor sportivilor din componența lotului național. 

Pentru a aduce în concordanță prevederile Legii culturii fizice și sportului cu prevederile 

Legii nr.166 din 09.07.2010 pentru ratificarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități și utilizarea unitară a noțiunilor utilizate pentru persoanele 

cu dizabilități. 



Întru respectarea principiului consecutivității se modifică ordinea instituțiilor sportive 

responsabile de pregătirea sportivilor de performanță și profesioniști. În procesul continuu de 

pregătire a sportivilor, rolul principal revine statului, care dispune de capacitatea deplină în 

condițiile de concurență în sportul mondial. Sectorul asociativ cu profil sportiv din republica 

Moldova este în continua formare și necesită investiții enorme în vederea realizării obiectivului 

prevăzut în sportul de performanță. 

Reieșind din faptul că în prezent, federațiile naționale organizează și coordonează 

dezvoltarea probei sportive respective, avînd ca bază contractul semnat cu autoritatea centrală de 

specialitate se propune punerea pe picior de egalitate a asociaților, cluburilor și federațiile 

sportive naționale întru încheierea contractelor cu autoritatea centrală de specialitate. 

În prezent nu există o clasificare a sportivilor în conformitate cu cerințele și realitățile 

dezvoltării sportului la nivel global. Nivelul de dezvoltare a ramurilor de sport depinde de o serie 

de factori. Astfel, în plan financiar și amploarea socială unele ramuri de sport atrag investiții 

considerabile. Drept consecință a apărut noțiunea de sport profesionist – persoanele care practică 

sportul ca profesie, în timp ce sportivii amatori și în special sportivii de performanță sunt 

categorii vulnerabile, care necesită o atenție specială din partea statului. Completarea art.16 

alin.(8) cu sintagma „sportiv de performanță” e necesară pentru a delimita performanța în 

contextul obținerii rezultatelor sportive atît la nivel național cît și cel internațional. Sportivii de 

performanță fac parte din componența selecționatelor Republicii Moldova și beneficiază de 

suport sporit financiar din partea statului. 

 Actualmente, sursele de finanţare a măsurilor  sportive numără defalcările  de  la bugetul 

de stat şi mijloacele speciale, care nu acoperă pe deplin cheltuielile  ce ţin de stimularea 

materială a sportivilor de performanţă, ridicarea  nivelului de pregătire a juniorilor. 

Cu atît mai grav că prin redacția legii din 28.06.2013 la alineatul (3) art. 30 statul a fost 

lipsit de sursele financiare alternative cum ar fi: 

25% din taxele încasate pe spectacolele sportive unificate pe țară 

5% din veniturile la încasările Agenției „Loteria Moldovei” 

Donații și sponsorizări; 

Sume, neutilizate în anii financiari precedenți, provenite din mijloace speciale. 

Acestea fiind introduse cu succes unei structuri a sportului. 

Pentru atingerea obiectivelor din domeniul sportului de performanţă şi de masă, sunt 

propuse modificări la articolului 30 al Legii, care prevede revizuirea surselor de finanţare 

alternative celor alocate de la bugetul de stat  şi  îmbunătăţirea  bazei tehnico-materiale a  

instituţiilor sportive. 



Acceptarea introducerii modificărilor menţionate mai sus vor permite realizarea    

programelor de majorare a numărului sportivilor de performanţă şi întăririi poziţiei statului ca cel 

mai principal promotor al sportului moldovenesc.  

Pentru menţinerea sportivilor în loturile naţionale. Se impune a menţiona că pe parcursul 

ultimului deceniu mulţi sportivi de performanţă autohtoni au fost naturalizaţi de către alte state 

(Tarabin Dmitrii (atletism) evoluează pentru Rusia; Ghenadie Tulbea (lupte libere) evoluează 

pentru Monaco; Anatol Guidea (lupte libere) evoluează pentru Bulgaria; Dorogan Angela (lupte 

feminine) evoluează pentru Azerbaidjan; Balaur Igor (lupte greco-romane) evoluează pentru 

Franţa; Valeriu Calancea (haltere) evoluează pentru România; Mihalachi Victor, Ivanov Hariton 

(caiac-canoe) evoluează pentru România; Diacenco Alexandru; Corovaşcov Alexei; Pogrevan 

Vasile; Iurcenco Victor; Şamşurin Chiril (caiac-canoe) evoluează pentru Rusia; Craciun Serghei 

(caiac-canoe) evoluează pentru Italia; Oleinic Sergiu (judo) evoluează pentru Portugalia, ultimele 

plecări a celor 4 sportivi de la Federația de Judo în frunte cu antrenorul-profesor a lotului 

național V. Colța ş.a.) care le-au oferit condiţii materiale considerabile (spaţiu locativ, 

cantonamente, hrana, echipament, inventar modern, delegarea la toate competiţiile, conform 

calendarului internaţional, bursă sportivă şi alte facilităţi) de pregătire în vederea obţinerii unor 

rezultate deosebite pe arena internaţională.     

 

 

Ministru        Octavian BODIȘTEANU 

 


