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AVIZ COMUN 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022 

 

 

Cu adresele nr. PLx. 611/2021 şi nr. L. 566/2021,  Comisia pentru tineret și sport 

din Camera Deputaţilor şi Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport a Senatului, au 

primit spre dezbatere şi avizare proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022. 

În urma examinării în ședința din 21 decembrie 2021, Comisiile reunite au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să avizeze favorabil bugetul Ministerului Sportului 

(Anexa 3/21), în forma prezentată.  

Amendamentul admis și amendamentul respins  sunt cuprinse în Anexă.    
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                            ANEXA  

AMENDAMENT ADMIS 

asupra proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2022 

Anexa nr. 3/21 - Ministerul Sportului  

 

Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

 Anexa nr. 3/21 Ministerul Sportului 

6701 CULTURA, RECREERE SI 

RELIGIE 

Propuneri 2022 

I. Credite de angajament......478.521 mii 

lei 

 

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE 

 

Propuneri 2022 

I. Credite de angajament.... 55.216 mii lei 

 

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 

Propuneri 2022...  

I. Credite de angajament ....150.000 mii 

lei 

Propunem majorarea sumelor prevăzute la 

credite de angajament cu 50.000 mii lei 

 

Credite de angajament 

Propuneri 2022......528.521 mii lei 

Sumele suplimentare vor fi distribuite 

astfel: 

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE 

Propuneri 2022 

I. Credite de angajament....229.000 mii lei 

 

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 

Propuneri 2022...  

I. Credite de angajament ....185.000 mii lei 

În Programul de Guvernare 2021-2024 

secţiunea sport a fost inclusă ca obiectiv 

strategic îmbunătăţirea si dezvoltarea 

Programului Naţional de Excelenţă, adresat 

federaţiilor sportive naţionale care îşi depun 

candidatura pentru organizarea unor competiţii 

sportive internaţionale pe teritoriul României, 

evenimente sportive majore care reprezintă un 

veritabil catalizator al publicului din România, 

iar rezultatele obţinute de echipele 

reprezentative ale României dau valoarea și 

identitatea unei naţiuni pe harta sportivă a 

lumii. 

Misiunea pe care o are sportul, ca politică 

publică, stabilete pentru Ministerul Sportului 

ca obiectiv strategic obţinerea de medalii astfel 

încât sportul românesc să devină o carte de 

vizită la nivel naţional şi internaţional, iar în 

acest sens a fost elaborat şi promovat 

Programul naţional "Liga de Aur", care se 

adresează sportivilor de înaltă performanţă din 

sporturile olimpice şi paralimpice, care se pot 

pregăti într-un cadru organizatoric centralizat, 

cu şanse la obţinerea de medalii la jocurile 



olimpice şi la jocurile paralimpice, asigurindu-

se pentru această Liga, cele mai bune condiţii 

de pregătire, cu cei mai buni specialişti 

naţionali şi internaţionali precum şi dotarea cu 

cele mai bune instalatii, materiale şi 

echipamente sportive la standarde 

internaţionale. 

Autori:  

Kolcsár Anquetil-Károly, deputat UDMR 

Miklós Zoltán, deputat UDMR 

 

  



AMENDAMENT RESPINS  

asupra proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2022 

Anexa nr. 3/21 - Ministerul Sportului  

 

Nr. 

crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

(numai pt. 

comisii) 

1. 

 

 

 

 

 

 

Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 

Anexa nr. 03/ 21/ Ministerul Sportulu 

Suplimentarea bugetului Clubului Sportiv 

Municipal Iași pentru a susține competiții 

naționale și internaționale și finanțarea 

contractelor pentru sportivi; reabilitarea 

infrastructurii sportive a CSM Iași - 1 mil 

lei 

 

CSM Iași are rezultate excepționale în 

mai multe sporturi (scrimă, box, 

canotaj, box etc), dar este subfinantat. 

Cu o finantare decenta, rezultatele 

CSM Iași pot fi menținute și crescute. 

 

Sursa de finanțare: prin diminuarea 

creditelor bugetare prevăzute la Anexa 

3/65 Ministerul Finanțelor Publice, 

Acțiuni Generale, Titlul VII Alte 

transferuri. 

Autor: 

Chichirău 

Cosette-Paula, 

deputat USR 

 


