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                                                               R A P O R T  

               privind monitorizarea procesului de implementare a  

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

 

 

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.330 din 

25.03.1999 „Cu privire la cultura fizică şi sport” este întocmit în baza Hotărîrii 

Guvernului nr.334 din 14.05.2014 ”Cu privire la aprobarea Listei actelor 

legislative şi normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de 

specialitate ale administraţiei publice în anul 2014”, în corespundere cu 

Metodologia ”Privind monitorizarea procesului de implementare a legislației”, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1181 din 22.12.2010 (Publicată la 

24.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 254-256 art Nr: 1297).  

  Aspecte introductive:  

Legea nr.330 din 25.03.1999 „Cu privire la cultura fizică şi sport” a fost 

publicată la 05.08.1999 în Monitorul Oficial nr.083-86 art.nr: 399. Data intrarii in 

vigoare: 05.08.1999. 

Scopul actului legislativ este stabilirea bazelor juridice, sociale și economice 

de organizare a culturii fizice și sportului în Republica Moldova, reglementarea 

participării autorităților publice și a agenților economici, indiferent de tipul de 

proprietate și forma juridică de organizare, la fortificarea sănătății populației prin 

practicarea culturii fizice și sportului.  

Legea este compusă din 11 capitole (inclusiv 37 articole), care  reglementează 

următoarele:   

- Dispoziții generale; 

- Drepturile cetățenilor în domeniul culturii fizice și sportului; 

- Administrarea culturii fizice și sportului; 

- Cultura fizică ca sistem; 

- Sportul de performanță; 

- Structurile sportului; 



- Relații sportive internaționale; 

- Învățămîntul, cadrele și știința în domeniul culturii fizice și sportului; 

- Baza tehnico-materială și finanțarea culturii fizice și sportului; 

- Garanțiile sociale în domeniul culturii fizice și sportului; 

- Dispoziții finale și tranzitorii. 

Descrierea succintă a compartimentelor actului legislativ: 

În capitolul I al Legii respective se definesc noțiunile de bază a culturii fizice 

și sportului în sensul prezentei Legi, iar capitolul II stipulează drepturile cetățenilor 

în domeniul culturii fizice și sportului, inclusiv a cetățenilor străini și ale 

apatrizilor.  

În capitolul III al Legii sînt stabilite competențele autorității centrale de 

specialitate și competențele autorităților publice locale în domeniul culturii fizice și 

sportului, iar capitolul IV reflectă definiția culturii fizice ca sistem, ce reprezintă 

totalitatea formelor statale, obștești și private de activitate, care se efectuează în 

scopul educației fizice a populației (educația fizică în instituțiile de învățămînt, 

cultura fizică la locul de muncă, de trai și de odihnă a populației, pregătirea fizică 

și sportivă a militarilor și colaboratorilor organelor de drept, cultura fizică și 

sportul pentru invalizi etc).   

Capitolul V cuprinde prevederi pentru sportul de performanță, ce reprezintă 

o activitate specifică, desfășurată în cadrul unui sistem organizat de selecție și 

pregătire a sportivilor și orientată spre atingerea de performanțe și stabilirea de 

recorduri: modalitatea de pregătire a sportivilor de performanță și participarea 

acestora la competițiile sportive oficiale, evidența și transferarea sportivilor de 

performanță dintr-o structură sportivă în alta inclusiv includerea lor în componența 

selecționatelor Republicii Moldova. În capitolul respectiv se definește și sportul 

profesionist, ce reprezintă o activitate sportiv-comercială, se stabilesc criteriile de 

clasificare a nivelului de măiestrie și pregătire a sportivilor profesioniști. 

În Capitolul VI sînt incluse prevederi pentru structurile sportului, fiind 

organizații specializate constituite din persoane fizice și juridice în scopul 

organizării și administrării activităților în domeniul culturii fizice și sportului, care 



se impart în asociații sportive, cluburi sportive, școli sportive, centre de pregătire 

olimpică, federații sportive naționale, ligi profesioniste și Comitetul Național 

Olimpic). 

În capitolul VII sînt stabilite prevederi privind relațiile sportive 

internaționale, participarea organizațiilor sportive și sportivilor din Republica 

Moldova la competițiile sportive internaționale, modalitatea de negociere, de 

încheiere a convențiilor, tratatelor și acordurilor internaționale în domeniul culturii 

fizice și sportului. 

În capitolul VIII sînt prevederi privind organizarea învățămîntului, pregătirii 

cadrelor didactice și a altor specialiști în domeniul culturii fizice și sportului, 

inclusiv perfecționarea profesională și reciclarea specialiștilor, evaluarea 

sistemului de învățămînt și organizarea cercetărilor științifice în domeniu.  

Capitolul IX cuprinde prevederi privind baza tehnico-materială și finanțarea 

culturii fizice și sportului, înclusiv finanțarea acțiunilor de cultură fizică și de 

asanare, întreținerea bazelor sportive pentru invalizi. 

Capitolul X prevede garanțiile sociale în domeniul culturii fizice și sportului 

(asistența medicală și responsabilitatea pentru prejudiciul cauzat sănătății în 

legătură cu practicarea sportului, protecția socială a cetățenilor care practică cultura 

fizică și sportul, protecția socială a sportivilor de performanță, inclusiv prevederi 

privind exercitarea supravegherii și controlul activității structurilor sportului.  

Aplicabilitatea actului legislativ:  

Ministerul Tineretului și Sportului a expus actul legislativ nominalizat spre 

consultare tuturor părților interesate, acestea fiind: Federațiile sportive naționale 

din Republica Moldova, Comitetul Național Olimpic și Sportiv, Universitatea de 

Stat de Educație Fizică și Sport, școlile sportive  din subordine, Autoritățile 

Administrației Publice Centrale și Locale și societatea civilă. Avînd la bază 

opiniile, propunerile şi avizele părţilor interesate, inclusiv ale factorilor implicați, 

s-a constatat următoarele: 



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

parțial aplicabilă și reglementează situații juridice din domeniul culturii fizice și 

sportului.  

În scopul asigurării aplicării pe deplin a actului legislativ nominalizat, se 

propune completarea acestuia 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. 

 De asemenea, la etapa actuală lipsește un mecanism viabil de formare a 

Fondului pentru dezvoltarea culturii fizice și sportului. 

Dacă ar acționa reglementările menționate, și alte cu caracter secundar, 

atunci Legea ar acționa pe deplin.                 

Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a scopului actului legislativ:  

Reieșind din cele expuse la punctul precedent, putem menționa că 

obiectivele și scopul Legii nr.330 din 25.03.1999 „Cu privire la cultura fizică şi 

sport” în general sînt îndeplinite, reieșind din opinii,  la un nivel de circa 60 %. 

Legea se consideră a fi parțial funcțională. 



Nu sînt îndeplinite, în special din lipsa cadrului normativ necesar, așa 

obiective cum ar fi: Strategia de organizare și dezvoltare a activității sportive, 

Registrul de stat al Sportului, funcționare a fondului pentru dezvoltarea culturii 

fizice şi sportului din Republica Moldova, ș.a. 

Însă, reieșind din scopul principal al Legii privind facilitarea și crearea 

condițiilor optime de activitate în domeniul culturii fizice şi sportului, apare 

necesitatea completării Legii respective cu un alineat aparte, care va reglementa 

expres procedurile legale privind sponsorizarea activităților în domeniul culturii 

fizice şi sportului și în special, al sportului de performanță. În acest sens se propune 

elaborarea unui mecanism de scutire a agenților economici de la impozitul pe venit 

sau TVA pentru sumele care au fost făcute ca donații sau sponsorizări în adresa 

cluburilor, asociațiilor sau federațiilor sportive.   

 Aceste și alte modificări și completări care vor fi perfectate pe parcurs vor 

asigura realizarea integrală a obiectivelor şi a scopului actului normativ. 

Modificările operate în actul normativ şi influenţa acestora asupra 

scopului şi esenţei actului normativ: 

Pe parcursul perioadei de la intrarea în vigoare a Legii nominalizate au 

parvenit modificări și completări ai Legii nr.330 din 25.03.1999 „Cu privire la 

cultura fizică şi sport”, ce nu au avut impact asupra scopului și esenței Legii.         

Acestea au fost efectuate la art. 30 ”Finanțarea culturii fizice și sportului”, 

alin. (1) și (2) cu referire la  instituţiile de învăţămînt și dreptul acestora de a 

contribui, din contul mijloacelor speciale, la dezvoltarea bazei  tehnico-materiale a 

culturii  fizice şi  sportului şi de a organiza şi  desfăşura diferite activităţi sportive 

și la la art. 34 ”Protecţia socială a sportivilor de performanţă” cu referire la  

indemnizaţia lunară viageră ce se acordă sportivilor pentru cea mai înaltă 

performanţă. 

De asemenea, în urma modificărilor operate prin Legea nr.161 din 28 iunie 

2013 Comitetului Național Olimpic și Sportiv care este o asociație obștească, i-au 

fost delegate unele atribuții suplimentare fără a se ține cont de faptul, că  potrivit 



Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, ministerele conduc în 

limitele competenţei domeniile încredinţate şi sînt responsabile de activitatea lor. 

Actualmente, Legea nr.330 din 25.03.1999 „Cu privire la cultura fizică şi 

sport” se află în proces de modificare și completare. 

Gradul de punere în aplicare a cadrului juridic secundar necesar, pentru a 

asigura mecanismul de reglementare a actului normativ:  

Reieșind din cele relatate anterior și analizînd inclusiv Dispozițiile finale și 

tranzitorii ale Legii putem conchide, că mecanismul juridic aferent cadrului 

normativ secundar nu este încă pus în aplicare. 

 Astfel, se cere să fie elaborate, aprobate și puse în aplicare următoarele acte 

normative: 

- Mecanismul de funcționare a fondului pentru dezvoltarea culturii fizice şi 

sportului din Republica Moldova;  

-  Mecanismul de supraveghere și control privind respectarea de către 

structurile sportului a dispozițiilor legale, conform art. 6, (3), g) din Legea cu 

privire la cultura fizică și sport; 

- Regulamentul de organizare și funcționare a Registrului Sportiv; 

-  Regulamentul cu privire la criteriile distincte de performanță.  

 Gradul de punere în aplicare a cadrului juridic secundar necesar, pentru a 

asigura mecanismul de reglementare a actului normativ, se consideră a fi 

insuficient.  

Totodată, în scopul punerii în aplicare a cadrului juridic secundar necesar 

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

modificarea și completarea actelelor normative existente, cum ar fi: Regulamentul 

de organizare și funcționare a federațiilor sportive naționale. 

Consecvenţa şi coerenţa actului legislativ, inclusiv evaluarea practicii 

judecătoreşti: 

În rezultatul monitorizării procesului de implementare a Legii nr.330 din 

25.03.1999 „Cu privire la cultura fizică şi sport”, Ministerul Finanțelor a informat 

că (art. 30) din Legea nominalizată contravine prevederilor Legii finanţelor publice 



şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din  25 iulie 2014, conform căreia unul 

din principiile bugetare consfințite este cel al universalității bugetului.  

În conformitate cu acest principiu, toate resursele și cheltuielile publice se 

includ în buget fără careva corelări prestabilite între anumite tipuri de venituri și 

cheltuieli. 

De asemenea, Ministerul Economiei a informat, că unele prevederi ale 

acestui act monitorizat sînt contradictorii/care dublează/contravin prevederilor 

altor acte normative. Argumentarea:  

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, s-a menţionat 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)”. 

În acest sens, Ministerul Economiei a informat că potrivit art.5 alin (1) al 

Legii nr.451-XV din 30.07.2001, politica statului în domeniul activităţii de 

întreprinzător, inclusiv reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, 

ţine în exclusivitate de competenţa autorităţii specializate şi mandatate legal cu 

această atribuţie – Ministerul Economiei. În această ordine de idei, s-a evidenţiat 

că această prevedere care presupune licenţierea agenţilor economici, prestatori a 

serviciilor ce ţin de cultura fizică şi sport, de către Ministerul Tineretului şi 

Sportului, reprezintă un mecanism de reglementare dublă.  

În general, actul legislativ nominalizat se consideră a fi coerent și 

consecvent.   



Neutralitatea actului legislativ: 

 Analizînd prevederile Legii nominalizate și rezultatele obținute urmare 

consultărilor cu sectorul asociativ și autoritățile administrației publice centrale și 

locale, s-a constatat că  Legea nr.330 din 25.03.1999 „Cu privire la cultura fizică şi 

sport”  în general nu încalcă principiul proporționalității dintre interesele publice și 

cele private și nu conține reglementări în exces sub pretextul atingerii sau ocrotirii 

intereselor publice sau a unor interese private/asociative. 

  Doar în opinia Ministerului Economiei, o prevedere a acestui act 

monitorizat impune agenţii economici în mod direct şi persoanele fizice în mod 

indirect la cheltuieli suplimentare majore în vederea obţinerii unui efect, care se 

evidenţiază a fi minor. Argumentarea:  

Articolul 13, alin. (1) care prevede că “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”, 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). 

  De asemenea, Ministerului Economiei informează că 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). 

Stabilitatea şi predictabilitatea actului legislativ: 

 Reieșind din cele relatate la punctul ”Modificările parvenite la act şi 

influenţa acestora asupra scopului şi esenţei actului respectiv”, putem menționa că 

Legea nr.330 din 25.03.1999 „Cu privire la cultura fizică şi sport” nu a suferit 

modificări ce ar influiența scopul și esența actului. 

 Deși, în rezultatul neadoptării cadrului normativ secundar, a fost afectat 

principiul predictabilității actului legislativ.  

Eficienţa actului legislativ: 

În rezultatul analizei Legii nr.330 din 25.03.1999 „Cu privire la cultura 

fizică şi sport” putem afirma că multe costuri, cum ar fi noile structuri privind 

politica de cadre calificare în domeniul culturii fizice şi sportului în cadrul 

autorităților administrației publice locale , privind elaborarea și ajustarea cadrului 

legislativ și normativ la standardele europene, va ridica valoarea de implementare a 

Legii nominalizate.  

Modul de consultanţă:    

În procesul monitorizării Legii menționate au fost identificate principalele 

părți interesate, și anume: Comitetul Național Olimpic și Sportiv, Federațiile 

Sportive naționale din Republica Moldova, Universitatea de Stat de Educație Fizică 



și Sport, școlile sportive  din subordine, Autoritățile Administrației Publice 

Centrale și Locale și societatea civilă. 

Legea nr.330 din 25.03.1999 „Cu privire la cultura fizică şi sport” a fost 

consultată de către toți subiecții interesați: Comitetul Național Olimpic și Sportiv, 

Federațiile sportive naționale din Republica Moldova, Universitatea de Stat de 

Educație Fizică ți Sport, inclusiv, cu societatea civilă. Concomitent, a fost plasat pe 

site-ul Ministerului Tineretului și Sportului anunțul cu privire la inițierea 

procesului de monotorizare a procesului de implementare a Legii nominalizate și 

au fost expediate scrisori oficiale  Consiliilor raionale cu privire la monitorizarea 

implementării Legii respective, inclusiv școlilor sportive din subordine,  prin care 

s-au solicitat propuneri și recomandări asupra actului legislativ nominalizat.        

S-a prezentat tuturor subiecților implicați un chestionar, cu solicitarea de 

opinii și propuneri asupra implementării actului legislativ, inclusiv prezentarea 

recomandărilor în vederea îmbunătățirii acestuia.   

Totodată, Ministerul Tineretului și Sportului a creat un grup de lucru, care  a 

revizuit minuțios Legea nr.330 din 25.03.1999 „Cu privire la cultura fizică şi 

sport”. Urmare, s-au propus modificări și completări la actul legislativ, și anume: 

la art.1, art.4 (1), art.6 (3) i), j),k), art.6 (4), art.7 (3) g), art.7¹, art.9 (4), art.10, 

art.15 (3), art.16 (2), (5), (8), art.18, art.19, art.20, art.21, art.26 (3), (6), (7), art.27 

(1), art.30 (3), (7), (9),  art.32 (4), art.34 (1), (8), art.35 (1), (3), inclusiv la lista din 

anexa legii poz. 2, 4 și 5. Proiectul hotărîrii Guvernului privind completarea și 

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

află la etapa de definitivare, pentru prezentarea acestuia spre aprobare. 

Menționăm faptul, că în procesul de monitorizare a implementării Legii 

nominalizate pasiv s-au implicat reprezentanţii autorităţilor publice locale, iar prin 

intermediul paginei web a Ministerului Tineretului și Sportului, n-a parvenit nici o 

recomandare în vederea îmbunătățirii acesteia. Generalizînd propunerile și opiniile 

principalelor părți interesate, se menționează că Legea este parțial aplicabilă și 

necesită cheltuieli suplimentare de implementare, inclusiv pentru autoritățile 

administrației publice locale. 



Aspectele parvenite în rezultatul consultărilor pot fi examinate mai detaliat 

în Tabelui cu propuneri și obiecții din anexă.  

Concluzii şi recomandări: 

 Reieșind din cele relatate pe parcurs, formulăm următoarele concluzii 

referitor la Legea nr.330 din 25.03.1999 „Cu privire la cultura fizică şi sport”: 

 Legea este parțial funcțională și nu corespunde noilor tendințe în domeniul 

culturii fizice și sportului.  

- Obiectivele și scopul Legii sînt îndeplinite la circa 60 %, adică nu au fost 

atinse obiectivele invocate la adoptarea actului;   

- Se propune adoptarea unei Legi cu privire la cultura fizică și sport în 

redacție nouă, care ar corespunde noilor tendințe în domeniu și ar contribui esențial 

la promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotare, atragerea investițiilor și 

promovarea modului sănătos de viață de către majoritatea cetățenilor țării;  

- Se propune licențierea serviciilor în domeniul culturii fizice și sportului de 

către Ministerul Tineretului și Sportului în formula noului proiect, definirea 

principiilor și a noțiunilor de bază. 

- Se propune ca într-un articol separat să fie definită politica națională de 

combatere a dopajului în sport.  

 Generalizînd opiniile celor consultați, putem menționa că Legea cu privire la 

cultura fizică și sport în redacție nouă va necesita cheltuieli suplimentare de 

implementare, inclusiv pentru autoritățile administrației publice locale. 

 În final, se recomandă următoarele opțiuni, care ar putea fi incluse în 

planul de acțiuni al Ministerului privind perfecționarea cadrului legislativ în 

domeniul culturii fizice şi sportului: 

- elaborarea și adoptarea unei Legi „Cu privire la cultura fizică şi sport” în 

redacție nouă; 

- elaborarea și adoptarea cadrului normativ necesar pentru implementarea 

Legii „Cu privire la cultura fizică şi sport”.  

 

 


