
EXPUNERE DE MOTIVE 

Propunere legislativă privind instituirea Zilei Sportului Românesc în prima 

duminică din luna iunie 

 

   Perspectiva sportului în societatea românească este în declin. Din ce în ce mai puțini români 

practică activități sportive recreaționale sau de performanță, una dintre urmările negative ale 

acestui fenomen fiind reducerea sănătății generale a populației. Totodată, există o resemnare la 

nivel național cu privire la decăderea sportului românesc de înaltă performanță, atunci când se 

discută despre marile realizări sportive din trecut. Acesta este un factor care contribuie negativ 

la moralul românesc. 

 

   Conform raportului Eurostat privind starea sportului la nivel continental, românii sunt pe 

ultima poziție în Uniunea Europeană la practicarea sporturilor și a exercițiilor fizice. Doar 8% 

dintre români fac mișcare sau practică un sport, față de 44% media regăsită în statele Uniunii 

Europene. Bulgaria este cu un procent în fața României (9%), în timp ce țările din nordul 

continentului – Finlanda, Danemarca și Suedia – au peste 50% din populație care face mișcare 

cel puțin două ore jumătate pe săptămână. Același raport indică faptul că România se situează 

pe penultimul loc în ceea ce privește suma cheltuită anual de către autorități pentru recreere și 

sport, aceasta fiind în valoare de 30 Euro pe fiecare locuitor. Sub România este doar Bulgaria, 

cu 11 Euro, în timp ce media la nivelul statelor membre UE este 113 Euro per locuitor. 

 

   Numărul medaliilor olimpice câștigate de România a început să scadă drastic în ultimele două 

decenii, ultima mare performanță a delegației olimpice românești fiind la Jocurile Olimpice 

(JO) de Vară de la Sidney, în anul 2000. Atunci, România a câștigat 26 de medalii olimpice, 

dintre care 11 au fost medalii de aur. Însă, la ultimele 5 ediții ale JO de Vară, numărul acestora 

a scăzut constant: Atena 2004 (19 medalii), Beijing 2008 (8 medalii), Londra 2012 (7 medalii), 

Rio de Janeiro 2016 (4 medalii), Tokyo 2020 (4 medalii). Situația completă arată astfel: 
 

 
 

Tabel 1: Totalul medaliilor câștigate de către România la fiecare ediție a Jocurile Olimpice de Vară la care a participat. 

   Cu atât mai mult, în aceste condiții nu tocmai prielnice pentru înalta performanță, sportivii 

care astăzi reprezintă România în competițiile internaționale, inclusiv la olimpiade, trebuie 
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respectați. Deviza Olimpismului, în esența sa, spune că cel mai important lucru este să participi. 

În această linie, prezentul proiect legislativ oferă un cadru național pentru participare sportivă, 

promovând astfel beneficiile unui stil de viață activ și sănătos. 

 

   Pe măsură ce trec anii, țara îi pierde pe unii dintre cei mai mari sportivi români din toate 

timpurile, oameni de care sunt legate cele mai mari realizări ale României în acest domeniu. Îl 

amintim aici pe regretatul campion Ivan Patzaichin, care s-a stins din viață recent, o legendă a 

canotajului mondial care a inspirat sute de mii de români de-a lungul deceniilor. Ziua Sportului 

Românesc propune astfel cinstirea acelor români care au dus țara pe cele mai înalte culmi 

sportive și au reprezentat cu onoare și mândrie tricolorul. 

 

   Alte state din lume au început încă de la startul anilor 2000 să promoveze și să incorporeze 

în calendarul oficial zile naționale dedicate sportului. În Japonia, spre exemplu, Ziua Sportului 

se marchează încă din 1966 în fiecare octombrie. Cetățenii statului nipon au cea mai mare 

speranță de viață din lume, media fiind 88 de ani la femei și 82 de ani la bărbați. În comparație, 

România se situează pe locul 76 în lume în același clasament, speranța de viață fiind 76,5 ani 

(Sursa: Divizia de Populație a Organizației Națiunilor Unite). Alte state care marchează Ziua 

Sportului la nivel național sunt India, Qatar, Malaysia și Iran. 

    

   Impactul bugetar este estimat la 4,6 milioane de lei. Suma acoperă o finanțare de 100 mii lei 

pentru fiecare județ, respectiv 500 mii lei pentru municipiul București. Desigur, această 

împărțire se poate modifica după realitatea din teren, respectiv posibilitățile și necesitățile 

administrative la nivelul fiecărui județ. Finanțarea ar urma să acopere costurile festivităților 

organizate cu ocazia Zilei Sportului Românesc, precum materialele sportive necesare pentru 

desfășurarea în bune condiții a activităților, materiale de promovare ale sportului la nivel local. 

Suma se poate diminua în timp, cu mențiunea că Direcțiile pentru Sport, în colaborare cu 

autoritățile administrative locale, dispun deja de spațiul necesar organizării evenimentelor prin 

numeroasele complexe sportive pe care le au în administrare. Acestea pot, totodată, să intre în 

parteneriat cu mediul privat, atrăgând sponsori pentru acțiunile prespective. Sursa de finanțare 

este Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului sau Bugetul de stat, prin realocare 

sumelor prin transferul de la alte unităţi ale administraţiei publice. 

 

   Propunem, prin prezenta motivare și proiectul de lege aferent, instituirea Zilei Sportului 

Românesc în prima duminică din luna iunie. Ziua propusă pentru marcarea evenimentelor este 

prima duminică din luna iunie. Această zi este prielnică din mai multe puncte de vedere: 

temperatura este una potrivită pentru activități sportive (18°C este media la nivel național), încă 

nu a început sezonul concediilor, majoritatea cetățenilor sunt liberi duminică și pot participa la 

evenimentele organizate cu această ocazie. Prevederile proiectului legislativ creează și cadrul 

legislativ pentru organizarea evenimentelor la nivel național de către Ministerul Sportului, prin 

Direcțiile pentru Sport, în colaborare cu autoritățile administrațiilor locale. Obiectivele Zilei 

Sportului Românesc sunt promovarea sportului de masă, a sportului de performanță, a sportului 

pentru persoanele cu dizabilități, beneficiile unui stil de viață activ și sănătos, realizările 

internaționale ale României pe plan sportiv și sportivii care au avut un aport semnificativ în 

acestea. 
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