
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru completarea art. 3 din Legea educafiei fizice si 
sportului nr. 69/2000

Camera Deputafilor adopta prezentul proiect de lege.

Articol unic. - La articolul 3 din Legea educa^iei fizice si 
sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificarile §i completarile ulterioare, dupa 

alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Ministerul Sportului poate organiza in fiecare an 

«Saptamana mi^carii in Romania»:
a) Ministerul Sportului poate organiza, coordona «Saptamana 

mi§carii in Romania)) prin direcfiile judefene de sport, respectiv Directia 

pentru Sport a Municipiului Bucuresti, cluburile sportive, complexuri 

sportive nafionale, casele de cultura ale studentilor;
b) Ministerul Sportului poate organiza «Saptamana mi§carii in 

Romania)) in parteneriat cu Ministerul Educafiei prin Federafia Sportul 
§colar si Universitar pe baza de protocol si ordin comun al celor doi 
mini^tri;

c) Ministerul Sportului poate organiza «Saptamana mi§carii in 

Romania)) in parteneriat cu Comitetul Olimpic Sportiv Roman si 
Federafiile Sportive Nafionale;

d) Comitetul Olimpic Sportiv Roman, Federafiile Sportive 

Nafionale si Federafia Sportul pentru Toti care vor incheia contracte de
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finan^are a activitatii sportive cu Ministerul Sportului pot include sume in 

cererea de fmantare pentru susjinerea «Saptamanii mi^carii in Romania»;
e) Unitatile administrativ-teritoriale pot aloca sume in vederea 

sus^inerii «Saptamanii mi^carii in Romania)) in baza unui protocol 

incheiat intre acestea si direc^iile jude^ene de sport, respectiv Directia 

pentru Sport a Municipiului Bucuresti, cluburi sportive, organiza^ii 
nonguvemamentale cu atribut in domeniul sport si tineret de pe teritoriul 

Romaniei;
f) Direc^iile jude^ene de sport, respectiv Directia pentru Sport a 

Municipiului Bucuresti, cluburile sportive, organizajiile nonguvemamentale 

au obliga^ia sa instiinteze Ministerul Sportului cu privire la ac^iunile ce 

urmeaza a fi desfa^urate;
g) Ministerul Sportului centralizeaza, coordoneaza toate 

ac^iunile prevazute la lit. e);
h) Ministerul Sportului are obligatia sa asigure cel putin un 

numar egal de ac^iuni in cele doua medii, rural/urban;
i) Ministerul Sportului poate incheia contracte de voluntariat prin 

deconcentratele sale cu sportivi sau fo§ti sportivi, antrenori sau fo§ti 
antrenori, mari personalitati ale sportului romanesc in vederea promovarii 
si implementarii cu succes a legii «Saptamana mi§carii in Romania));

j) Ministerul Sportului poate oferi distinctii celor prev^uti la art. 
4 lit. i) cu mentiunea, Ambasador al «Saptamanii mi§carii in Romania)) 

si/sau alte distinctii ca urmare a implicarii acestora in scopul prezentei 
legi.

k) Ministerul Sportului va prezenta public, in maximum 120 de 

zile de la eveniment, un raport al activita|ilor cuprinse in «Saptamana 

miscarii in Romania)), bugetele alocate de toate institutiile si organizatiile 

implicate, numarul de participanti, clasamentele finale, premiile ^i 
distinctiile oferite.

l) «Sapttoana miscarii in Romania)) va cuprinde si activita|i 
sportive dedicate tinerilor, copiilor §i adulfilor cu dizabilitati.”
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Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Deputafilor 

in §edin(a din 29 martie 2022, cu respectarea prevederilor art 76 alin. (2) 

din Constituiia Romdniei, republicatd.
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