Parlamentul României
Camera Deputaţilor

BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR,

În conformitate cu prevederile art.74 din Constituția României,
republicată, și cu dispozițiile art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților vă
înaintăm alăturat Propunerea legislativă pentru modificarea Legii
educației fizice și sportului nr.69/2000

În numele inițiatorilor,

Deputat Grup USR PLUS Tudor Pop
Deputat Grup USR PLUS Brian Cristian
Deputat Grup USR PLUS Filip Hăvârneanu
Deputat Grup USR PLUS Ionuț Moșteanu
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Expunere de motive
România se situează între ultimele statele membre ale UE cu privire la nivelul de
practicare al sportului și mișcării1. Printre motivele care întrețin această stare de fapt,
românii menționează și lipsa accesului la infrastructură sportivă în zonele în care
locuiesc2.
Consecințele unui stil de viață sedentar sunt bine documentate și împreună cu alți
factori pot conduce la obezitate, diabet și boli cardiovasculare 3, de altfel morbidități cu
incidență ridicată la noi în țară. Totodată, această statistică nefastă indică faptul că
România ratează oportunități pe care sportul și mișcarea au potențialul de la genera și în
plan socio-economic: creare de noi locuri de muncă, creștere economică, coeziune
socială. Prin urmare, este nevoie de o încurajare a unui stil de viață activ, plecând în
primul rând de la barierele indicate direct de români, în cazul de față lipsa accesului la
infrastructură sportivă locală.
În acest context, avansăm o inițiativă legislativă care să rezolve cel puțin parțial
susmenționata problemă de acces. Mai exact, dorim deschiderea către publicul larg a
bazelor sportive ce aparțin unităților de învățământ și cluburilor sportive școlare și
universitare. Este vorba despre o resursă pentru sport neutilizată în afara orarului școlar
și universitar și care are avantajul de a se afla în proximitatea zonelor rezidențiale. Deși
toate categoriile de vârstă sunt vizate, cel mai numeros segment de beneficiari direcți ne
așteptăm să fie copiii și tinerii, având în vedere că pentru aceștia curtea școlii este un
mediu familiar și foarte probabil asociat cu siguranța.
Propunem deci o modificare a Articolului 6, la alienatul (9) din Legea 69/2000 a
educației fizice și sportului, care în prezent reglementează maniera în care unitățile de
învățământ și cluburile sportive școlare și universitare pot pune la dispoziție propriile
baze sportive persoanelor fizice și juridice. Noua formulare oferă fără echivoc
cetățeanului dreptul de a folosi gratuit aceste baze, dar cu condiția respectării
programului de activități ale unităților de învățământ, cluburilor sportive școlare și
universitare. Regimul accesului persoanelor juridice pe de altă parte rămâne neschimbat,
decizia permiterii accesului rămânând la latitudinea conducerii unității de învățământ.
De asemenea, unitățile de învățământ vor include în propriile regulamente
prevederi cu privire la orarul și maniera în care se face accesul în incinta bazelor sportive
proprii. În acest fel, se oferă predictibilitate cetățeanului referitor la calendarul de acces
precum și la drepturile și obligațiile sale în momentul în care utilizează instalațiile
sportive ale unităților de învățământ.
Eurobarometrul Special 472 pentru Sport și activitate fizică, Comisia Europeană, 2018.
Idem 1.
3 Global recommendations on physical activity for health, Organizația Mondială a Sănătății, 2010.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL
Lege

pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
Parlamentul României adoptă prezenta lege:
Art. I. Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
– La articolul 6, alineatul (9) se modifică și va următorul cuprins:
“(9) Infrastructura sportivă a unităților de învățământ și cluburilor sportive școlare
și universitare este utilizată de terți după cum urmează:
a. Copiii și adulții au acces gratuit în infrastructura sportivă în aer liber fără a afecta
orele de program ale unităților care le administrează sau ale terților care o
utilizează în baza plății unui tarif stabilit de respectivele unități. În infrastructura
acoperită, persoanele fizice pot avea acces gratuit sau cu plată.
b. Persoanele juridice pot avea acces gratuit sau cu plată.”

Art. II. – În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi,
unitățile şi instituțiile de învățământ vor întocmi după caz un regulament ce va cuprinde
norme privind modul de utilizare al bazelor și instalațiilor sportive proprii, prevăzute la
art.I.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa sa din … cu
respectarea prevederilor art. 76 din Constituţia României.
Preşedintele Senatului,
Anca Dragu
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa sa din…
cu respectarea prevederilor art. 76 din Constituţia României.
Preşedintele Camerei Deputaţilor,
Ludovic Orban
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