
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 

 

L E G E 
 

pentru completarea art. 3 din Legea educaţiei fizice și 

sportului nr. 69/2000 
 

 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

 

Articol unic. – La articolul 3 din Legea educaţiei fizice și 

sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, după 

alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: 

„(4) Ministerul Sportului poate organiza în fiecare an 

«Săptămâna mişcării în România»:  

a) Ministerul Sportului poate organiza, coordona «Săptămâna 

mişcării în România» prin direcţiile judeţene de sport, respectiv Direcția 

pentru Sport a Municipiului București, cluburile sportive, complexuri 

sportive naţionale, casele de cultură ale studenților; 

b) Ministerul Sportului poate organiza «Săptămâna mişcării în 

România» în parteneriat cu Ministerul Educaţiei prin Federaţia Sportul 

Şcolar și Universitar pe bază de protocol și ordin comun al celor doi 

miniştri; 

c) Ministerul Sportului poate organiza «Săptămâna mişcării în 

România» în parteneriat cu Comitetul Olimpic Sportiv Român și 

Federaţiile Sportive Naţionale; 

d) Comitetul Olimpic Sportiv Român, Federaţiile Sportive 

Naţionale și Federaţia Sportul pentru Toți care vor încheia contracte de 
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finanţare a activității sportive cu Ministerul Sportului pot include sume în 

cererea de finanţare pentru susţinerea «Săptămânii mişcării în România»; 

e) Unitățile administrativ-teritoriale pot aloca sume în vederea 

susţinerii «Săptămânii mişcării în România» în baza unui protocol 

încheiat între acestea și direcţiile judeţene de sport, respectiv Direcția 

pentru Sport a Municipiului București, cluburi sportive, organizaţii 

nonguvernamentale cu atribut în domeniul sport și tineret de pe teritoriul 

României; 

f) Direcţiile judeţene de sport, respectiv Direcția pentru Sport a 

Municipiului București, cluburile sportive, organizaţiile nonguvernamentale 

au obligaţia să înștiințeze Ministerul Sportului cu privire la acţiunile ce 

urmează a fi desfășurate; 

g) Ministerul Sportului centralizează, coordonează toate 

acţiunile prevăzute la lit. e); 

h) Ministerul Sportului are obligaţia să asigure cel puţin un 

număr egal de acţiuni în cele două medii, rural/urban;  

i) Ministerul Sportului poate încheia contracte de voluntariat prin 

deconcentratele sale cu sportivi sau foşti sportivi, antrenori sau foşti 

antrenori, mari personalități ale sportului românesc în vederea promovării 

și implementării cu succes a legii «Săptămâna mişcării în România»; 

j) Ministerul Sportului poate oferi distincții celor prevăzuți la art. 

4 lit. i) cu menţiunea, Ambasador al «Săptămânii mişcării în România» 

și/sau alte distincții ca urmare a implicării acestora în scopul prezentei 

legi. 

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

zile de la eveniment, un raport al activităților cuprinse în «Săptămâna 

mișcării în România», bugetele alocate de toate instituțiile și organizațiile 

implicate, numărul de participanți, clasamentele finale, premiile și 

distincțiile oferite.  

l) «Săptămâna mișcării în România» va cuprinde și activități 

sportive dedicate tinerilor, copiilor și adulților cu dizabilități.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 29 martie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

CIPRIAN-CONSTANTIN ŞERBAN 
 

 

 

 

 


