NOTA DE FUNDAMENTARE
Secțiunea 1
HOTĂRÂRE
Hotărâre a Guvernului
privind suplimentarea bugetului Ministerului Sportului din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, în
vederea premierii sportivului David POPOVICI, pentru rezultatele obținute la
Campionatul Mondial de Natație-Înot Seniori, desfășurat la Budapesta în anul
2022
Secțiunea a 2-a
2.1. Motivul emiterii actului normativ
În ceea ce privește sportul, politicile guvernamentale vor încuraja dezvoltarea
sportului de înalta performanță, un excelent mijloc de a promova România, de a
intensifica sentimentul de mândrie națională,
În Programul de Guvernare 2021-2024, un obiectiv strategic îl reprezintă
Dezvoltarea, promovarea și susținerea sportului de performanță.
Obiectivul general: Obținerea de performanțe sportive, clasarea în primele națiuni
ale lumii la competițiile sportive internaționale și reprezentarea României la Jocurile
Olimpice.
Obiectivele specifice:
— Creșterea numărului de sportivi care practică sportul la cel mai înalt nivel și a
calității reprezentării României la cele mai înalte competiții sportive de
performanță;
— Elaborarea și promovarea Programului național „Liga de Aur”, care se adresează
sportivilor de înaltă performanță din sporturile olimpice și paralimpice, care se pot
pregăti într-un cadru centralizat, cu șanse la obținerea de medalii la Jocurile
Olimpice, Jocurile Paralimpice Campionate Mondiale și Campionate Europene.
Guvernul României prin Ministerul Sportului susține activitatea sportivă de înaltă
performanță asigurând condiții optime de finanțare pentru atingerea obiectivelor
propuse.
2.2.

Descrierea situației actuale.

În urma analizei efectuate asupra bugetului Ministerului Sportului, raportat la nivelul
de cheltuieli necesare, în perioada iulie – septembrie 2022, pentru asigurarea
finanțării cheltuielilor pentru premierea sportivilor precum a colectivelor tehnice în
conformitate cu Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 cu modificările și completările ulterioare, s-a
constatat că este insuficient având un deficit de 7.000 mii lei rezultat din
fundamentarea și analiza rezultatelor sportive la toate ramurile de sport pentru
Campionate Mondiale , Campionate Europene obținute până la această dată, care
provine din restanțele din anul anterior, datorat faptului că previziunea asupra
rezultatelor din cadrul competițiilor internaționale, este arbitrară și nu poate fi
estimată cu exactitate.

La această dată federațiile sportive naționale pe ramură de sport, în urma obținerii
rezultatelor de excepție din ultimele 3 luni au înaintat la Ministerul Sportului decizii
ale organului executiv prin care au propus premierea sportivilor și a colectivelor
tehnice în cuantum de 14.000 mii lei.
Totodată opinia publică din România a fost puternic impresionată de rezultatele
obținute de sportivul David POPOVICI la Campionatul Mondial de Natație-Înot Seniori
Masculin desfășurat la Budapesta în perioada 18 iunie-03 iulie 2022.
Astfel sportivul David POPOVICI a câștigat două medalii de aur, în proba de 200 de
metri liber în data de 20 iunie 2020, iar în data de 22 iunie a câștigat la 100 de metri
liber concurând într-un bazin de 50 de metri.
Având în vedere rezultatele excepționale obținute de David POPOVICI și ținând cont
de faptul că în ultimii 37 de ani nici un alt sportiv nu a obținut titlul mondial
concomitent în probele de 100 și 200 de metri liber, la campionatele mondiale, cât
și impactul în rândul opinie publice din România și al mass-media internaționale, cu
atât mai mult cu cât, acesta a participat la prima ediție a unui campionat mondial
de seniori, având vârsta de doar 17 ani, apreciem oportună premierea sportivului.
Un alt aspect al situației excepționale este reprezentat de faptul că David POPOVICI
a doborât recordurile mondiale de juniori atât în proba de 200 de metri liber cât și
în proba de 100 de metri liber.
Ținând cont de această situație neprevăzută, respectiv medaliile obținute la
Campionatul Mondial de Natație-Înot Seniori de la Budapesta - iunie 2022 de către
David POPOVICI și, luând în considerare prevederile art. 30 alin. (2) din Legea privind
finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare conform
cărora:
(2) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se repartizează unor
ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe bază
de hotărâri ale Guvernului, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în timpul exercițiului bugetar, considerăm că motivele pentru
solicitarea alocării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
este întemeiată, nefiind posibilă adoptarea unei alte soluții optime de finanțare.
Față de cele prezentate mai sus, este necesară suplimentarea bugetului Ministerului
Sportului pe anul 2022 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, cu
suma de 1.000 mii lei, la capitolul ”Cultură, recreere şi religie”, titlul 20 ”Bunuri şi
servicii”, având în vedere situația neprevăzută, respectiv obținerea celor două
medalii de aur la Campionatul Mondial de Natație-Înot Seniori, desfășurat la
Budapesta în anul 2022.
2.3. Schimbări preconizate.
Prin alocarea sumei de 1.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, către Ministerul Sportului, se
asigură fondurile necesare pentru asigurarea premierii rezultatelor de excepție ale
sportivului David POPOVICI, prin derogare de la dispozițiile art. 25 alin. (1) din
Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1447/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului
principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe
anul 2022 și în volumul și structura bugetului Ministerului Sportului pe anul 2022.
2.4. Alte informații

Actul normativ astfel inițiat nu prezintă impact asupra domeniilor social, economic
și de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislației în vigoare,
potrivit prevederilor art.1 alin.(3) lit. a) pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 443/2022
pentru aprobarea conținutului instrumentului de prezentare și motivare, a structurii
raportului privind implementarea actelor normative, a instrucțiunilor metodologice
pentru realizarea evaluării impactului, precum și pentru înființarea Consiliului
consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative.
Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. (1) din Regulamentul
privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea
proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative,
precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 561/2009, cu modificările și completările ulterioare.
Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat în baza prevederilor art. 1 lit. a)
din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea,
avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor
de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.
Față de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de hotărâre de Guvern
privind suplimentarea bugetului Ministerului Sportului din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, în
vederea premierii sportivului David POPOVICI, pentru rezultatele obținute la
Campionatul Mondial de Natație-Înot Seniori, desfășurat la Budapesta în anul 2022,
pe care îl supunem spre aprobare Guvernului.
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