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Propunere legislativa privind instituirea Zilei Sportului Romanesc in prima
duminica din luna iunie

Perspectiva sportului in societatea romaneasca este in declin. Din ce in ce mai pu|ini romani 
practice activitaji sportive recreafionale sau de performan|a, una dintre urmarile negative ale 
acestui fenomen fiind reducerea sanatafii generale a popula|iei. Totodata. exista o resemnare 
la nivel national cu privire la decSderea sportului rom^esc de inalta performanla, atunci cand 
se discuta despre marile realizSri sportive din trecut. Acesta este un factor care contribuie 
negativ la moralul romanesc.

Conform raportului Eurostat privind starea sportului la nivel continental, romanii sunt pe 
ultima pozitie in Uniunea Europeana la practicarea sporturilor §i a exercitiilor fizice. Doar 8% 
dintre romani fac mi§care sau practica un sport, fata de 44% media regasita in statele Uniunii 
Europene. Bulgaria este cu un procent in fata Romaniei (9%), in timp ce tarile din nordul 
continentului - Finlanda, Danemarca §i Suedia - au peste 50% din populatie care face 
mi§care cel putin doua ore jumatate pe saptamana. Acela^i raport indica faptul ca Romania se 
situeaza pe penultimul loc in ceea ce prive§te suma cheltuita anual de catre autoritati pentru 
recreere §i sport, aceasta fiind in valoare de 30 Euro pe fiecare locuitor. Sub Romania este 
doar Bulgaria, cu 11 Euro, in timp ce media la nivelul statelor membre UE este 113 Euro per 
locuitor.

Numarul medaliilor olimpice castigate de Romania a inceput sa scada drastic in ultimele 
doua decenii, ultima mare performanta a delegafiei olimpice romane§ti fiind la Jocurile 
Olimpice (JO) de Vara de la Sidney, in anul 2000. Atunci, Romania a ca§tigat 26 de medalii 
olimpice, dintre care 11 au fost medalii de aur. Insa, la ultimele 5 editii ale JO de Vara, 
numarul acestora a scazut constant: Atena 2004 (19 medalii), Beijing 2008 (8 medalii), 
Londra 2012 (7 medalii), Rio de Janeiro 2016 (4 medalii), Tokyo 2020 (4 medalii). Situatia 
completa arata astfel:

Tabcl I: Toialul medaliilor cfi§iigate de efltre Romfinia la fiecare edilie a Jocurile Olimpice de Varfl la care a participat.



Cu atat mai mult, in aceste conditii nu tocmai prielnice pentru inalta performanta, sportivii 
care astazi reprezinta Romania in competitiile intemationale, inclusiv la olimpiade, trebuie 
respecta^i. Deviza Olimpismului, in esenfa sa, spune ca cel mai important lucru este sa 
participi. in aceasta linie, prezentul proiect legislativ ofera un cadru national pentru 
participare sportiva, promovand astfel beneficiile unui stil de viata activ si sanatos.

Pe masura ce tree anii, lara ii pierde pe unii dintre cei mai mari sportivi romani din toate 
timpurile, oameni de care sunt legate cele mai mari realizari ale Romaniei in acest domeniu. 
il amintim aici pe regretatul campion Ivan Patzaichin, care s-a stins din viata recent, o 
legenda a canotajului mondial care a inspirat sute de mii de romani de-a lungul deceniilor. 
Ziua Sportului Romanesc propune astfel cinstirea acelor romani care au dus tara pe cele mai 
inalte culmi sportive si au reprezentat cu onoare §i m^drie tricolorul.

Alte state din lume au inceput inca de la startul anilor 2000 sa promoveze §i sa incorporeze 
in calendarul oficial zile na^ionale dedicate sportului. in Japonia, spre exemplu, Ziua 
Sportului se marcheaza inca din 1966 in fiecare octombrie. Cetatenii statului nipon au cea 
mai mare speranta de viata din lume, media fiind 88 de ani la femei §i 82 de ani la b^bati. in 
comparatie, Romania se situeaza pe locul 76 in lume in acelasi clasament, speran^a de viata 
fiind 76,5 ani (Sursa: Divizia de Populafie a Organizatiei Nafiunilor Unite). Alte state care 
marcheaza Ziua Sportului la nivel national sunt India, Qatar, Malaysia §i Iran.

Impactul bugetar este estimat la 4,6 milioane de lei. Suma acopera o flnantare de 100 mii 
lei pentru fiecare judef, respectiv 500 mii lei pentru municipiul Bucure§ti. Desigur, aceasta 
imp^ire se poate modifica dupa realitatea din teren, respectiv posibilitatile §i necesitatile 
administrative la nivelul fiecarui judet. Finantarea ar urma sa acopere costurile festivitafilor 
organizate cu ocazia Zilei Sportului Rom^esc, precum materialele sportive necesare pentru 
desfa^urarea in bune condifii a activitatilor, materiale de promovare ale sportului la nivel 
local. Suma se poate diminua in timp, cu mentiunea ca Directiile pentru Sport, in colaborare 
cu autoritatile administrative locale, dispun deja de spatiul necesar organizarii evenimentelor 
prin numeroasele complexe sportive pe care le au in administrare. Acestea pot, totodata, sa 
intre in parteneriat cu mediul privat, atragand sponsori pentru actiunile prespective. Sursa de 
finantare este Fondul de rezerva bugetara la dispozifia Guvemului sau Bugetul de stat, prin 
realocare sumelor prin transferal de la alte unitafi ale administrafiei publice.

Propunem, prin prezenta motivare §i proiectul de lege aferent, instituirea Zilei Sportului 
Romanesc in prima duminica din luna iunie. Ziua propusa pentru marcarea evenimentelor 
este prima duminica din luna iunie. Aceasta zi este prielnica din mai multe puncte de vedere: 
temperatura este una potrivita pentru activitati sportive (18°C este media la nivel national), 
inca nu a inceput sezonul concediilor, majoritatea cetajenilor sunt liberi duminica si pot 
participa la evenimentele organizate cu aceasta ocazie. Prevederile proiectului legislativ 
creeaza §i cadrul legislativ pentru organizarea evenimentelor la nivel national de catre 
Ministerul Sportului, prin Directiile pentru Sport, in colaborare cu autoritatile administratiilor 
locale. Obiectivele Zilei Sportului Romanesc sunt promovarea sportului de masa, a sportului 
de performanta,a sportului pentru persoanele cu dizabilitatui, beneficiile unui stil de viata 
activ si sanMos, realizarile intemationale ale Rom^iei pe plan sportiv si sportivii care au 
avut un aport semnificativ in acestea.
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Tabel cu sustinatorii Proiectului legislativ privind instituirea Zilei Sportului 
Romanesc in prima duminica din Inna iunie
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Tabel cu sustinatorii Proiectului legislativ privind instituirea Zilei Sportului 
Romanesc m prima duminica din luna iunie
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