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CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                  SENATUL 

 

LEGE 

privind stabilirea măsurilor de descentralizare a competențelor 

 în domeniul sportului 

 

CAPITOLUL I  

Dispoziții privind descentralizarea competențelor exercitate de către direcțiile județene de sport și 

respectiv Direcția pentru Sport a Municipiului București  

 

Art. 1 - Prezenta lege reglementează cadrul legal privind transferul competențelor Ministerului Sportului, în 

domeniul sportului, către consiliile județene și consilii locale, concomitent cu asigurarea resurselor umane, 

materiale şi financiare necesare exercitării acestora. 

 

Art. 2 - (1) Se transferă, în subordinea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului 

București direcțiile județene de sport, respectiv Direcţia pentru Sport a municipiului București prin preluarea 

direcțiilor județene de sport, respectiv Direcţia pentru Sport a municipiului București, servicii publice 

deconcentrate ale Ministerului Sportului. 

(2) Direcțiile județene de sport, Direcţia pentru Sport a Municipiului București, vor funcționa ca instituții 

publice în subordinea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, având 

personalitate juridică. 

(3) În termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, direcțiile județene de sport și respectiv 

Direcția pentru Sport a Municipiului București, transferate potrivit alin. (1) preiau posturile, activitatea, 

patrimoniul și bugetul structurilor subordonate Ministerului Sportului. 

(4) Personalul direcțiilor județene de sport și respectiv al Direcției pentru Sport a Municipiului București este 

format din funcționari publici și personal contractual. 

(5) În subordinea direcțiilor județene de sport, respectiv a Direcției pentru Sport a Municipiului București, 

pot funcționa unități de administrare a bazelor sportive, fără personalitate juridică, care au ca obiect de 

activitate administrarea și întreținerea bazelor sportive de interes local/județean. 

(6) Ministerul Sportului asigură reglementarea, coordonarea metodologică, controlul și monitorizarea în 

domeniul specific de activitate al direcțiilor județene de sport și Direcției pentru sport a Municipiului 

București, din cadrul consiliilor județene, respectiv al Consiliului General al Municipiului București, în scopul 



aplicării unitare a politicilor și a strategiei naționale pentru sport, a strategiilor naționale și comunitare, precum 

și a prevederilor legale. 

 

Art. 3 - (1) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, au următoarele 

competențe: 

a) implementează, pe raza unității administrativ-teritoriale, politicile și strategiile adoptate la nivel 

național în conformitate cu normele Uniunii Europene în domeniul sportului; 

b) asigură punerea în aplicare la nivelul județelor, respectiv al municipiului București, a strategiilor în 

domeniul sportului, adoptate la nivel local prin hotărâre a organului deliberativ, în conformitate cu strategiile 

naționale pentru sport adoptate prin hotărâre de Guvern; 

c) susțin activități și evenimente de promovare a programelor pentru sport, adoptate prin strategia de 

dezvoltare a unității administrativ-teritoriale; 

d) asigură și supraveghează menținerea destinației bazelor sportive intrate în domeniul public sau privat 

al unităților administrativ-teritoriale, care au aparținut domeniului public și/sau privat al statului; 

e) asigură și supraveghează, în concordanță cu dispozițiile codului administrativ referitoare la controlul 

administrativ și financiar, menținerea destinației bazelor sportive a societăților comerciale care dețin active 

patrimoniale destinate activității sportive ce au aparținut statului; 

f) colaborează cu instituții ale administrației publice centrale, cu alte autorități ale administrației publice 

locale, cu alte instituții publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine, și cu 

persoane fizice în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniul sportului; 

g) coordonează, monitorizează și evaluează atribuțiile direcțiilor județene de sport, respectiv a Direcției 

pentru Sport a Municipiului București, prevăzute la art.3, alin.(2), derulate pe raza unității administrativ-

teritoriale; 

(2) Direcțiile județene de sport și Direcția pentru Sport a Municipiului București au următoarele atribuții: 

a) asigură consultanță și consiliere pentru realizarea de programe și proiecte din domeniile sportului pe 

raza administrativ-teritorială; 

b) elaborează calendarul anual de proiecte și acțiuni de sport proprii și în parteneriat și îl supun aprobării 

consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București; 

c) finanțează programe de sport din bugetul propriu al direcțiilor județene de sport, respectiv al Direcției 

pentru Sport a Municipiului București, și derulează programe de sport finanțate din bugetul local; 

d) organizează, monitorizează și evaluează proiecte și acțiuni în domeniul sportului; 

e) colaborează și dezvoltă parteneriate cu instituții ale administrației publice centrale, cu alte autorități 

ale administrației publice locale, cu alte instituții publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, cu 

persoane fizice și juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniul sportului; 

f) asigură sprijin de specialitate persoanelor juridice de drept public și/sau privat de pe raza 

administrativ-teritorială în concordanță cu politicile publice naționale, reglementările, coordonarea, 

îndrumarea metodologică a Ministerului Sportului și inspecția și controlul de stat în domeniul sportului; 

g) elaborează normele financiare pentru activitatea de sportivă desfășurată pe raza unității administrativ 

teritoriale, în limita bugetului alocat cu acestă destinație; 

h) editează, produc și difuzează materiale de specialitate, cuprinzând informații utile, instituțiilor și 

organizațiilor neguvernamentale implicate în activitatea de sport din raza administrativ-teritorială; 

i) organizează și implementează programe cu caracter social în domeniul sportului pentru copii și tineri, cu 

precădere pentru cei din grupuri vulnerabile, stabilite prin metodologii, aprobate prin hotărâre a organului 

deliberativ, emisă cu avizul prealabil al Ministerului Sportului, conform metodologiei stabilite prin ordin de 

ministru în termen maxim de 180 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.; 

j) elaborează calendarul anual de acțiuni de sport, proprii și în parteneriat, pe care îl comunică 

Ministerului Sportului, 



k) țin evidența structurilor sportive fără personalitate juridică din județ și le acordă acestora certificat de 

identitate sportivă, prin înscrierea lor în Subregistrul sportiv. Metodologia privind evidența structurilor 

sportive fără personalitate juridică înscrise în Subregistrul sportiv se aprobă prin ordin al ministrului sportului; 

l) finanțează, pe bază de contract, în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli cu această 

destinație, programele sportive ale asociațiilor județene și ale municipiului București pe ramuri de sport și ale 

cluburilor sportive de drept privat, aflate în raza lor administrativ-teritorială; 

m) finanțează programe speciale pentru sportivi, secții sau echipe din raza administrativ-teritorială; 

n) colaborează cu inspectoratele școlare județene, unitățile de învățământ preuniversitar și cu instituțiile 

de învățământ superior pentru organizarea și dezvoltarea sportului școlar și universitar, pe raza administrativ-

teritorială, precum și pentru formarea și dezvoltarea profesională continuă a instructorilor sportivi; 

o) îndeplinește obligațiile prevăzute de depozițiile art. 15 alin. (3) din Legea nr. 4/2008 privind 

prevenirea şi combaterea violenței cu ocazia competițiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările și 

completările ulterioare; 

p) sprijină cu mijloace materiale și financiare practicarea sportului pentru toți pe raza administrativ-

teritorială; 

Art. 4 - Regulamentul de organizare și funcționare, precum și structura organizatorică ale direcțiile județene 

de sport, respectiv Direcția pentru Sport a Municipiului București, se stabilesc prin hotărâre a consiliului 

județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București. 

 

 

CAPITOLUL II 

Dispoziții privind descentralizarea cluburilor sportive 

Art. 5 (1) Se transferă, în subordinea consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului 

București, cluburi sportive, prin preluarea unor cluburi sportive municipale aflate în subordinea Ministerului 

Sportului, potrivit Anexei nr. 1. 

(2) Cluburile sportive transferate se organizează și funcționează ca instituții publice în subordinea consiliilor 

locale și a Consiliului General al Municipiului București, având personalitate juridică. 

(3) În termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cluburile sportive transferate potrivit 

alin. (1) preiau posturile, activitatea, patrimoniul și bugetul structurilor subordonate Ministerului Sportului. 

(4) Regulamentul de organizare și funcționare, precum și structura organizatorică a cluburilor sportive se 

stabilesc prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București. 

(5) Sub aspect metodologic, Ministerul Sportului asigură reglementarea, coordonarea, controlul şi 

monitorizarea în domeniul specific de activitate al cluburilor sportive din cadrul consiliilor locale, respectiv 

a Consiliului General al Municipiului București, în scopul aplicării unitare a politicilor şi a strategiilor 

naționale şi comunitare, precum şi a prevederilor legale şi al realizării atribuțiilor ce le revin acestora, potrivit 

legii. 

(6) Cluburile sportive de interes național care nu se transferă din subordinea Ministerului Sportului în 

subordinea consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sunt prevăzute în 

Anexa nr. 2. 

 

Art.6 (1) Consiliilor locale, respectiv Consiliului General al Municipiului București exercită prin cluburile 

sportive atribuții de organizare, conducere şi dezvoltarea a activității sportive la nivelul unității administrativ-

teritoriale precum şi de administrare a bazei sportive. 

(2) Consiliile locale şi Consiliului General al Municipiului București au obligația de a menține secțiile 

sportive din cadrul cluburilor sportive care sunt transferate; 

(3) Desființarea secțiilor sportive de către unitățile administrativ-teritoriale, din cadrul cluburilor transferate, 

se face cu avizul conform al Ministerului Sportului, respectiv respectarea dispozițiilor privind încetarea 

contractului individual de muncă prevăzut de Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, după caz. 

(4) În vederea realizării atribuțiilor prevăzute la alin. (2), cluburile sportive realizează următoarele activități: 



a) realizează selecția, pregătirea şi participarea la competiții sportive interne şi internaționale în vederea 

atingerii performanței sportive; 

b) promovarea spiritului de fairplay, combaterea şi prevenirea violenței şi dopajului în activitatea 

sportivă; 

c) propune înființarea unor secții sportive precum şi promovarea disciplinelor existente; 

d) organizarea de competiții sportive în conformitate cu statutele şi regulamentele federațiilor sportive 

naționale; 

e) alte activități în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile 

legale.  

(5) Cluburile sportive, vor respecta prevederile specifice din normele şi regulamentele federațiilor 

naționale şi, după caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectivă. 

 

 

CAPITOLUL III – Dispoziții privind finanțarea 

Art. 7- Finanțarea competențelor descentralizate la nivel județean/local se face prin cuprinderea resurselor 

necesare în ansamblul sumelor defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale alocate unităților administrativ-

teritoriale, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Art. 8- (1) Cheltuielile curente și de capital ale direcțiilor județene de sport, respectiv ale Direcției pentru 

Sport a Municipiului București sunt finanțate din venituri proprii și prin transferuri/alocări de la bugetul de 

local.  

(2)În cadrul cheltuielilor curente pot fi subvenționate cheltuieli ocazionate de realizarea unor programe de 

manifestări sportive, naționale și internaționale. 

(3) Veniturile proprii ale direcțiilor județene de sport, respectiv ale Direcției pentru Sport a Municipiului 

București provin din prestări de servicii, chirii, manifestări sportive, publicații, prestații editoriale, studii, 

proiecte, valorificări de produse din activități proprii sau anexe şi altele, astfel: 

a) contribuții de la persoane fizice și juridice din țară și din străinătate, donații, sponsorizări; 

b) veniturile obținute din gospodării-anexe, realizarea și difuzarea de materiale, închirieri ocazionale ale 

spațiilor și mijloacelor de transport disponibile, colaborări cu terți, alte prestări de servicii specifice; 

c) închirieri ale bunurilor proprietate publică și/sau privată a consiliului județean/local, în condițiile 

legii; 

d) 30% din impozitele pe competiții sportive desfășurate pe teritoriul județului respectiv; 

e) venituri obținute din cazarea sportivilor în locațiile proprii; 

f) venituri provenite din organizarea de excursii interne și externe; 

g) veniturile obținute din activități economice realizate în legătură cu scopul și cu obiectul de activitate 

ale unităților de administrare a bazelor sportive; 

h) sumele rămase din exercițiul financiar precedent; 

i) alte venituri. 

Art. 9- (1) Cheltuielile curente și de capital aferente bazelor sportive aflate în administrarea Ministerului 

Sportului prin cluburile sportive din subordine ce se transferă unităților administrativ teritoriale, sunt finanțate 

din venituri proprii, prin transferuri/alocări de la bugetul de local, precum și de la bugetul de stat potrivit 

art.69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În cadrul cheltuielilor curente pot fi subvenționate cheltuieli ocazionate de realizarea unor programe 

privind activitatea sportiva în comunitate cu caracter public general  

(3) Veniturile proprii ale cluburilor sportive provin din: 

a) venituri obținute din activități economice realizate în legătură directă cu scopul şi obiectul de activitate ale 

acestora; 

b) cotizații, contribuții şi penalități aplicate membrilor săi, sportivilor, antrenorilor şi celorlalți tehnicieni, 

potrivit statutelor şi regulamentelor proprii; 

c) sume obținute din transferurile sportivilor; 



d) donații şi sponsorizări; 

e) sume rămase din exercițiul financiar precedent; 

f) venituri obținute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora; 

g) venituri obținute din participarea la competițiile şi demonstrațiile sportive; 

h) alte venituri, în condiţiile legii. 

 

Art.10 Veniturile proprii ale unităților de administrare locale a bazelor sportive provin din donații, 

sponsorizări, finanțări interne și internaționale, încasări de la persoanele fizice și juridice, respectiv din 

închirieri ale bunurilor proprietate publică și/sau privată ale consiliilor locale, potrivit art.69 alin. (4) din 

Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

CAPITOLUL IV 

Dispoziții finale 

Art. 11 - (1) Bunurile din domeniul public al statului care fac obiectul exercitării competențelor 

descentralizate se trec în domeniul public al județelor sau, după caz, al municipiilor, în termen maximum de 

12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în condițiile legii. 

(2) Lista privind bunurile imobile, care se transferă consiliilor județene, respectiv Consiliului General al 

Municipiului București, care trec din domeniul public al statului în domeniul public al unităților 

administrativ-teritoriale, conformitate cu art. 292 și 292¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute la Anexa nr. 3. 

(3) Prin derogare de la art.76 lit. b), respectiv de la art. 79 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare, bunurile aflate în domeniul public al statului care nu au 

situația juridică clarificată și nu pot fi trecute în condițiile alin. (2) rămân în administrarea Ministerului 

Sportului. 

(4) Pentru bunurile din domeniul public al statului care nu au situația juridică clarificată, Ministerul Sportului 

are obligația finalizării tuturor procedurilor necesare într-un termen maxim de 180 de zile de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi. 

Art. 12 -(1) În termen de 90 de zile, de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritățile administrației publice 

locale aprobă prin hotărâre a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București, respectiv 

prin hotărâre a consiliului local, structura organizatorică, statul de funcții, precum și regulamentul de 

organizare și funcționare a  acestora. 

(2) Între Ministerul Sportului și autoritățile administrației publice locale se încheie protocoale de predare-

preluare, în termen de 90 de zile, care cuprind bunurile preluate, posturile, prevederile bugetare, execuția 

bugetară până la data preluării, precum și celelalte drepturi și obligații. 

(3) Numărul total de posturi de conducere și de execuție ale instituțiilor publice subordonate Ministerului 

Sportului care fac obiectul acestei legi, se preiau de către consiliile județene, consiliilor locale respectiv 

Consiliul General al Municipiului București, este de 1.164. 

(4) Salariaților preluați în cadrul structurilor din subordinea consiliilor județene, consiliilor locale, respectiv 

Consiliul General al Municipiului București, nu le poate înceta contractul individual de muncă în temeiul art. 

65 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă 

de 4 ani de la data preluării. 

(5) Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la încadrarea personalului în cadrul 

structurii organizatorice a direcțiilor județene de sport, a Direcției pentru Sport a Municipiului București şi 

cluburilor sportive se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii 

consiliului județean, consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București prevăzute la 

art. 4 şi art. 5 alin.(4), potrivit fiecărei categorii de personal. 



(6) Noile structuri organizate la nivelul autorităților administrației publice locale se subrogă în drepturile și 

obligațiile fostelor instituții organizate în subordinea Ministerului Sportului. 

 

Art. 13 - Pentru realizarea interesului public general privind accesul la serviciile publice în domeniul 

sportului, autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure furnizarea serviciilor publice 

specifice acestui domeniu, în conformitate cu metodologiile elaborate de către Ministerul Sportului. 

Art. 14 - În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sportului propune 

Guvernului spre adoptare proiectele de hotărâri ale guvernului care reglementează domeniul sport, precum şi 

proiectul de hotărâre a guvernului care vizează organizarea şi funcționarea Ministerului Sportului, în 

conformitate cu prevederile prezentei legi 

Art. 15 - În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sportului are obligația de 

a elabora standarde de cost și de calitate pentru serviciile publice descentralizate în domeniul sportului, care 

vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului . 

Art. 16 - Anexele nr.1 - 3 fac parte integrantă din prezenta lege 

Art. 17 - La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 09 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, 

se modifică după cum urmează: 

1. Art. 6, alin. (9^1) se modifică și va avea următorul cuprins:  

„(9^1) Pentru organizarea și desfășurarea fazelor zonale, regionale și naționale ale competițiilor sportive 

școlare, Ministerul Sportului poate pune la dispoziție organizatorilor, gratuit, bazele și instalațiile sportive din 

domeniul public și privat al statului aflate în administrarea sa, cu obligativitatea respectării desfășurării 

normale a programelor și activităților acestora.” 

2. Articolul 20 se abrogă. 

3. La articolul 34, alineatul (7) se abrogă. 

4. La articolul 49 alineatul (2), litera a) se abrogă. 

5. La articolul 59, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins : 

„(3) Instructorii sportivi se formează în cadrul liceelor cu program sportiv, în condițiile legii. Pot deveni 

instructori sportivi și persoanele care au absolvit programe de formare profesională a adulților, autorizate în 

condițiile legii.” 

6. La articolul 70, alineatul 2 se abrogă. 

7. La articolul 80, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (9) Ministerul Sportului administrează baza materială proprie prin complexurile sportive naționale și, 

cluburile sportive din subordinea sa.”  

8.  Articolul 91 alin. (1) litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ a) personalul autorizat din cadrul Ministerului Sportului;”  

9. La articolul 91 alin.(1) litera b) se abrogă. 

10. Articolul 91, alin (2), se modifică și va avea următorul cuprins:  

„ (2) Persoanele autorizate prevăzute la alin (1) constată încălcările legii și aplică sancțiuni, în raport cu 

gravitatea lor, pe bază de proces verbal. Amenzile se constituie în alte venituri la bugetul Ministerului 

Sportului.” 
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