
Expunere de motive

Propunere legislative privind instituirea Zilei nationale a
sportului cu balonul oval

Perspectiva sportului in societatea romaneasca este in declin. Din ce in ce mai putini romani practica 
activitati sportive recreationale sau de performanta, una dintre urmarile negative ale acestui fenomen 
fiind reducerea sanatatii generale a populatiei. Totodata, exista o resemnare la nivel national cu privire 
la decaderea sportului romanesc de inalta performanta, atunci cand se discuta despre marile realizari 
sportive din trecut. Acesta este un factor care contribuie negativ la moralul romanesc.

Romania are istorie ?i obligatii fata de ea. Avem misiunea de a spune povestea mai departe generatiilor 
viitoare, pentru a-i motiva si responsabiliza. Una dintre valorile fundamentals ale sportului cu balonul 
oval este solidaritatea. Practicantii de rugby au dovedit-o in nenumarate randuri nu doar pe teren, ci si 
in afara lui, cu initiative civice laudabile. Este momentui sa fim si noi solidari cu acest sport, sa ii oferim 
0 sarbatoare nationala, pentru ca are un potential indubitabil, cu o pozitionare permanenta in top 20 
mondial si cu o istorie de peste o suta de ani.

Numarul medaliilor olimp'ice castigate de Romania a inceput sa scada drastic in ultimele doua 
decenii, ultima mare performanta a delegatiei olimpice romanesti fiind la Jocurile Olimpice (JO) de Vara 
de la Sidney, in anul 2000..Atuncij Romania a castigat 26 de medalii olimpice, dintre care 11 au fost 
medalii de aur. tnsa, la ultiniele 5 editii ale JO de Vara, numarul acestora a scazut constant: Atena 
2004 {19 medalii), Beijing 2008 (8 medalii), Londra 2012 (7 medaiii), Rio de Janeiro 2016 (4 medalii), 
Tokyo 2020 (4 medalii).

Rugby-ul a adus prima medalie olimpica pentru Romania. Romania a participat, la editia din 1924, la 
turneui de rugby, unde mai erau inscrise echipele Frantei §i a Statelor Unite ale Americii. In aceste 
conditii, indiferent de rezultate, romanii obfineau cel pufin medalia bronz. Pentru a merge la Paris, 
sportivii din {ara noastra au fost nevoiti sa calatoreasca, timp de doua saptamani, cu trenul. In plus, 
dezinteresul oamenilor politic! a facut ca participant!! romani sa-§i plateasca, in anumite cazuri, drumul 
pana in capitala Frantei. Pe 4 mai 1924 s-a jucat primul meci al turneului de rugby de la Jocurile 
Olimpice de la Paris. “Stejarii" nu au avut nicio §ansa '§i au fost invin§i, fara drept de apel, scor 3-61. A 
doua partida nu a adus decat bucuria ca?tigarii medaliei de bronz, prima din istoria participarilor 
Romaniei la Jocurile Olimpice.

Rugby-ul nu este doar un sport, este un stil de viata! Celebrul Pierre de Coubertin, fondatorul 
Comitetului Olimpic International, spunea ca ”rugby-ul este un sport de golani practical de domni, pe 
cand fotbalul este un sport de domni practical de golani”. Rugby-ul este unul dintre cele mai vechi 
sporturi din lume, avand extrem de multi adept! pe intreg mapamondul. Rugby-ul le ofera 
adolescentilor, si nu numai, o incredere sporita si respect de sine. Acest sport este recunoscut pentru 
ca poate construi caractere puternice. Stimuleaza curajul, fitness-ul, efortu! si spiritui de echipa, 
aducand la un loc baieti si fete din toate mediile.



Propunem, prin prezenta motivare %\ proiectui de lege aferent, instituirea Zilei Rationale a sportului oval 
in fiecare an pe data de 4 mai. Ziua propusa are o semnificatie aparte pentru sportul romanesc 
deoarece este prima si singura medalie obfinuta de Romania la Jocurile Olimpice la categoria jocurilor 
pe echipe.

In numele ini|iatorilor,
Senator PSD, Matei Cop^rflfin^P<^dan
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Tabel cu susfinatorii Proiectului legislativ privind instituirea Zilei nafionale a
sportului cu balonul oval
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