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-------------—EeferitorJa propunerea legislativă privind instituirea Zilei Sportului
Biroul a duminică din luna iunie (bl27/09,03.2022)

......
---------In art. 2 alin. Jl) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative privind instituirea Zilei Sportului 

Românesc în prima duminică din luna iunie (bl27/09.03.2022).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 22.03.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare:

• instituirea unei Zile a Sportului Românesc, care să fie marcată prin evenimente, 

conferinţe etc. nu va aduce publicul larg către parcuri, terenuri şi săli de sport. Statul 

român şi autorităţile locale trebuie să se îngrijească să asigure infrastructura pentru 

practicarea sportului (piste de biciclete, terenuri şi săli de sport etc.), întrucât, în 

ultima perioadă, românii au arătat un interes în creştere pentru activităţile sportive, 

dar majoritatea bazelor sportive sunt în ruină. Sumele care ar fi alocate din bugetul de 

stat pentru această iniţiativă ar putea fi utilizate în scopul refacerii infrastructurii 

sportive din România;
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• în condiţiile ultimilor 2 ani foarte dificili pentru România şi a situaţiei actuale marcate 

de creşteri importante de preţuri, nu este oportună împovărarea suplimentară şi mai 

ales pentru festivităţi fără rezultate concrete a bugetului de stat;

• din punct de vedere al tehnicii legislative nu este clar cum a fost calculat impactul 

bugetar din instrumentul de fundamentare a propunerii legislative, ţinând-se cont că 

în textul propunerii nu sunt prezentate sursele de finanţare;

• ca ordin de mărime, se propune cheltuirea într-o singură zi a imei sume de bani 

echivalentă cu bugetul anual a cinci federaţii sportive (triatlon, polo, tir cu arcul, 

patinaj, badminton), ceea ce reprezintă o risipire fără rost a fondurilor publice;

• instituirea obligativităţii organizării unor manifestaţii publice de către autorităţile 

publice locale, cu alocarea sumelor necesare de la bugetul de stat, nu se justifică. 

Promovarea sportului şi a beneficiilor unei vieţi active nu se realizează prin instituirea 

unei zile dedicate.

Preşedinte, 
Bogdan SIMIO
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