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LEGE 

privind instituirea Zilei Sportului Românesc în prima duminică din luna iunie 

 

 

 
Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

 

Art. 1 

Se instituie „Ziua Sportului Românesc” în prima zi de duminică din luna iunie. 

 

Art. 2 

(1) Direcțiile județene pentru sport, respectiv a municipiului București, în colaborare cu 

administrațiile publice locale, vor organiza anual, de Ziua Sportului Românesc, în fiecare 

reședință de județ și în municipiul București, programe și manifestări publice. 

(2) Manifestările publice prevăzute la alin. (1) vor promova sportul de masă, sportul de 

performanță, sportul pentru persoanele cu dizabiltăți, 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. 

 

Art. 3  

(1) Finanțarea evenimentelor prevăzute la art. 1 se face de către Ministerul Sportului din 

Bugetul de stat.  

(2) Autorităţile administraţiei publice locale vor sprijini material sau logistic organizarea şi 

desfăşurarea programelor şi manifestărilor prevăzute la Art. 2, în limita fondurilor disponibile 

și prevăzute în acest sens. 

(3) Autoritățile administrației publice locale vor pune la dispoziție, cu titlu gratuit, bazele 

sportive aflate în administrare sau în folosință gratuită. 

 

Art. 4 

Legea educației fizice și sportului nr. 69 din 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ultrioare, se completează după 

cum urmează: 

 

(1) La Titlul III, Capitolul I, Articolul 18, după alin, (2), se introduce un nou alineat, alin. (3), 

cu următorul cuprins: 



„(3) Ministerul Sportului se asigură de buna organizare a Zilei Sportului Românesc la nivel 

național și finanțează programele și manifestările organizate cu această ocazie de către 

direcțiile județene pentru sport, respectiv a municipiului București.” 

(2) La Titlul III, Capitolul II, Articolul 20, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (3), 

cu următorul cuprins: 

„(3) Direcțiile județene pentru sport, respectiv a municipiului București, organizează anual 

programe și manifestări cu ocazia Zilei Sportului Românesc.” 

  

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 

şi ale ar. 76, alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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