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Lege pentru completarea |i modificarea Legii educatiei fizice si sportului
nr.69/2000

ParlamentuI Romaniei adopta prezenta lege

Articol unic. Legea educa^iei fizice $i sportului nr. 69/2000, publicata Tn Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea 1, nr. 200 din 09 mai 2000, cu modificariie $i completarile ulterioare, se 
modified $i se completeaza dupa cum urmeaza:

CAPITOLULIII^ Programul national "Redescopera oina"
1Art. 11

(1) Oina este sportul national al Romaniei.

(2) Se instituie ziua de 9 mai - Ziua nationals a Oinei.

(3) Ziua nationals a Oinei va fi marcata de catre Federati^ Romana de Oina §i de catre 
membrii afiliati la aceasta, de catre cluburi/asociatii sportive, de catre Ministerul Educatiei |i 
Ministerul Sportului, prin organizarea §i participarea la evenimente cu caracter sportiv sau 
social, cu scopul de a informa §i de a promova importanta practicarii sportului national, oina,

. pentru sanatatea populatiei.

(4) Autoritatile administratiei publice centrale §i locale, societatea civila, precum §i 
persoanele fizice sau juridice pot acorda sprijin material sau logistic sau pot pune la 
dispozifie, in mod gratuit bazele sportive aflate in administrare in vederea organizarii §i 
derularii in bune conditii a manifestarilor consacrate acestei zile.

(5) Programul national "Redescopera oina" reprezinta un program national care consta intr-un 
complex de activitati necesare sustinerii practicarii §i promovarii jocului de oina, desfa§urat 
prin intermediul Federatiei Romane de Oina §i a structurilor sportive afiliate la aceasta, pe 
intreg teritoriul Romaniei.

(6) Toate activitatile organizate de catre Federatia Romana de Oina ?i structurile sportive 
afiliate la aceasta, fac parte din Programul national “Redescopera Oina”



(7) Federa^ia Romana de Oina va materializa modul de aplicare a Programului national 
“Redescopera Oina” cu diferite institu^ii prin paiteneriate.

(8) Federa^ia Romana de Oina va organiza, in colaborare cu Ministerul Educa^iei §i 
Ministerul Sportului activitati de ini^iere in jocul sportiv - oina, la nivelul fiec^i judej.

(9) Programul national “Redescopera oina” poate fi sprijinit de stat, de structuri ale 
administratiei centrale, de organiza^ii neguvemamentale §i de structuri ale administratiei 
locale, in vederea promovarii jocului de oina ca sport national al Romaniei.

(10) Pentru a create gradul de con§tientizare cu privire la importanta practicarii oinei pentru 
sanatatea §i via^a popula^iei, Societatea Romana de Radiodifuziune Societatea RomM de 
Televiziune vor difuza emisiuni de promovare a programelor §i evenimentelor dedicate Zilei 
Na^ionale a Oinei, emisiuni despre istoria §i regulile de joc ale acestui sport, transmiterea 
competi^iilor sportive, precum §i activita^ilor din cadrul Programului national “Redescopera 
Oina”.

Art. 11^

(1) Finan^area Programului national "Redescopera oina" este asigurat din fonduri prevazute 
distinct in bugetul de stat, alocatii bugetare, prin Ministerul Sportului §i, in functie de 
posibilitati, din fonduri de la bugetele locale.

(2) Pentru fmantarea direct de la bugetul de stat a Programului national “Redescopera Oina”, 
Federatia Romana de Oina va prezenta Guvemului Romaniei, in detaliu, pana pe data de 01 
octombrie a fiecarui an, activitatile propuse a se desfa§ura in anul urmator.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei cu respectarea prevederilor art. 75 si 
ale art. 76 alin. (2) din Constitufia Romaniei, republicata.
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