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în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, republicat, şi în temeiul prevederilor art. 74

din Constituţia

României, republicată, vă înaintăm spre dezbatere şi aprobare Propunerea
legislativă privind instituirea zilei de 19 iulie - Ziua naţională a înotului.

Iniţiatori,

Răzvan PRIŞCĂ, deputat PNL
Roberta ANASTASE, senator PNL

Sebastian BURDUJA, deputat PN
Sorin MOLDOVAN, deputat
Monica ANISIE, senator PNL
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Bucureşti, 21 aprilie 2021
Nr.185,197,198

Doamnă Preşedinte,
Avem onoarea să vă înaintăm alăturat, în original, în vederea dezbaterii şi
adoptării, potrivit art.75 alin.(l) din Constituţia României, următoarele propuneri
legislative:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor
desfăşurate pe plajă (BPI185/2021)
- iniţiatori: doamnele deputat Rizea Cristina Camelia, Tulbure Simina, Buzoianu
Diana-Anda, Neagu Denisa^Elena, Ţoiu Oana-Silvia, Berescu Monica-Elena, Chichirău
Cosette-Paula, Hangan Pollyanna-Hanellore, Stoica Diana, Cambera Oana-Alexandra, Prună
Cristina-Mădălina, Ozmen Oana-Marciana, domnii deputaţi Terente Eugen, Brian Cristian,
Panait Radu, Rodeanu Bogdan-Ionel, Badea Mihai-Alexandm, Wiener Adrian, Botez MihaiCătălin, Băltăreţu Viorel, llie Victor, Miftode Marius-Andrei, Havârneanu Filip, Todosiu
Beniamin, Teniţă Dragoş-Cătălin, Ungureanu Emanuel-Dumitru, Dehelean Silviu, Lorincz
Ştefan-Iulian, Bulai Iulian, Blaga Daniel-Codruţ, Fălcoi Nicu, Molnar Radu-Iulian, Giurgiu
Adrian, Prunean Alin-Costel, Lazăr lon-Marian, Miruţă Radu- Dinei, domnii senatori Vicol
Costel, Negoi Eugen-Remus, Mîndruţă Gheorghiţă, Ghica Cristian, Grupurile parlamentare
ale Alianţei USR-PLUS;
- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art.75 alin.(l) teza a Il-a din Constituţia
României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.

Propunerea legislativă pentru modificarea art.67’ alm.(l^) din Legea educaţiei
fizice şi sportului nr.69/2000 (BPl 197/2021)
- iniţiatori: doamna deputat Sandu Viorica, domnii deputaţi Neaţă Eugen, Solomon
Adrian, Citea Vasile, Georgescu Nicolae, Niţă Nicu, Popica Eduard-Andrei, Stativă Irinel
loan, Bejinariu Eugen, Munteanu Remus, Grupul parlamentar P.S.D. domnii deputaţi Amet
Varol, Vexler Silviu, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, doamna deputat Csep
Eva-Andrea, domnii deputaţi Szabo Odon, Benedek Zacharie, Grupul parlamentar U.D.M.R.;
- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art.75 alin.(l) teza a Il-a din Constituţia
României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.
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'î>p\6\\loî^ 3. Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 19 iulie - Ziua naţională
a înotului (BPI198/2021)
- iniţiatori: doamnele deputat Bancari Rodica-Luminiţa, Stoian Maria,
Burciu Cristina, Calista Mara-Daniela, Vecerdi Cristina-Agnes, Ciofu Cătălina,
Fădor Angelica, domnii deputaţi Brişcă Răzvan Sorin, Burduja Sebastian-Ioan,
Moldovan Sorin-Dan, Şovăială Constantin, Chira Claudiu-Martin, Cruşoveanu
Marian, Bîlcea Ovidiu-Sergiu, Năcuţă Sorin, Huţucă Bogdan-Iulian, Pecingină
Gheorghe, Giugeh Nicolae, Gudu Michael, Şişcu George, Sărmaş loan-Sabin,
lonescu George, Tătaru Nelu, Gheorghe Andrei Daniel, Roşea Mircea, Molnar
Ervin, Tănase Antonel, Cazan Laurenţiu-Nicolae, Miuţescu Gheorghe Adrian,
Stoica Ştefan-Bucur, doamnele senator Anastase Roberta-Alma, Anisie MonicaCristina, loan Raluca-Gabriela, Banu Claudia-Mihaela, Scântei Laura-Iuliana,
Gorghiu Alina-Ştefania, domnii senatori Bîca lulian-Mihail, Chirteş loanCristian, Pandea Ciprian, Pîrvulescu Eugen, Cristina loan, Ţapu Nazare Eugen,
Bica Dănuţ, Voiculescu Liviu-Dumitru, lordache Ion, Guran Virgil, Potecă
Vasilică, Bumb Sorin-Ioan, Carp Gheorghe, Florean Ovidiu-Iosif, Neagu Nicolae,
Pufu Vlad-Mircea, Grupurile parlamentare P.N.L., ;
- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art.75 alin.(l) teza a Il-a din
Constituţia României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.

Propunerile legislative au fost înregistrate la Biroul permanent al Camerei
Deputaţilor care, în şedinţa din data de 21 aprilie 2021, a stabilit că domeniul
reglementat de acestea este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor,
Senatul fiind prima Cameră sesizată.

Cu stimă,
PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPi/t^ILOR

udovic ORBAN

Doamnei Anca Dana DRAGU
PREŞEDINTELE SENATULUI
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înotul este cel mai eficient şi complex sport datorită faptului că nu prezintă rezervele
tipice majorităţii sporturilor. Fiind un sport ftră vârstă, acesta poate fi practicat din prima zi de
viaţă până în ultima, asigurând, prin eficienţa şi complexitatea sa, un climat favorabil
menţinerii sănătăţii. Printre beneficiile practicării înotului putem aminti buna dezvoltare a
calităţilor motrice, tonifierea întregii musculaturi, sporirea capacităţii de coordonare şi eleganţa
în mişcări şi postură.
Prezenta propunere legislativă instituie data de 19 iulie - Ziua naţională a înotului.
Aceasta va fi marcată de către Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modem, de cluburi
/asociaţii şi membri afiliaţi, prin participarea la programe şi evenimente cu caracter sportiv sau
social, cu scopul de a informa şi de a promova importanţa practicării înotului pentru sănătatea
şi viaţa oamenilor. în acest scop, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, societatea
civilă, precum şi persoanele fizice sau juridice se vor putea implica în vederea organizării şi
derulării în bune condiţii a manifestărilor consacrate acestei zile.
Simbolistica datei de 19 iulie este una cu totul aparte pentm nataţia mondială. La 19
iulie 1908, cu prilejul desfăşurării celei de-a IV- a ediţii a Jocurilor Olimpice de Vară de la
Londra, era înfiinţată Federaţia Internaţională de Nataţie.
Fixarea datei la care propunem sărbătorirea zilei naţionale a înotului are în vedere
recunoaşterea şi celebrarea în România a datei de 19 Iulie, în armonie cu sărbătorirea la nivel
mondial de către Federaţia Internaţională de Nataţie a World Aquatics Day.
Corelarea celor două evenimente şi celebrarea la nivel mondial a înotului vor încuraja
practicarea sporturilor acvatice şi vor conduce la o creştere a gradului de conştientizare în
rândul populaţiei, cu privire la importanţa pe care sportul o are pentru sănătate.
Conform datelor publicate de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, România ocupă
locul 2 în Europa la obezitate infantilă. Politicile existente pentru promovarea sănătăţii,
prevenirea supraponderalităţii şi a obezităţii, cu scopul de a stopa intensificarea obezităţii
infantile şi-au dovedit limitările, acestea fiind insuficiente şi prea puţin eficiente. Nicio acţiune
nu este suficientă prin ea însăşi pentru a combate obezitatea infantilă. Din acest considerent,
problematica obezităţii infantile trebuie să fie inclusă pe lista priorităţilor pe termen scurt.
De asemenea, conform Eurostat, România ocupă locul 3 în Uniunea Europeană la rata
deceselor cauzate de înec accidental. Prin prevenţia înecului, înotul poate fi considerat o
activitate de interes naţional prin conştientizarea populaţiei ca fiind mijloc salvator de vieţi.
Adoptarea prezentului proiect legislativ poate constitui, de asemenea, imboldul necesar
pentru o dezvoltare accelerată a infrastructurii indispensabile practicării înotului. România nu
beneficiază în prezent de o infrastructură modernă adaptată rigorilor de pregătire a sportivilor
români şi nu numai. Bazinele de înot sunt prea puţine şi, în bună măsură, vechi şi
impracticabile.
Având în vedere argumentele prezentate mai sus, înaintăm Parlamentului României,
spre dezbatere şi adoptare prezenta propunere legislativă

Iniţiatori,
Răzvan PRIŞCÂ, deputat PNL
Roberta ANASTASE, senator PNL
Sebastian BURDUJA, deputat I^S

Sorin MOLDOVAN, deputat PN
Monica ANISIE, senator PNL
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENAT

LEGE
privind instituirea zilei de 19 iulie - Ziua naţională a înotului

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art.l - Se instituie ziua de 19 iulie - Ziua naţională a înotului.
Art.2 - (1) Ziua naţională a înotului va fi marcată de către Federaţia Română de Nataţie şi
Pentatlon Modem, de cluburi sportive/asociaţii şi membri afiliaţi prin participarea la
evenimente şi programe cu caracter sportiv sau social, cu scopul de a informa şi de a promova
importanţa practicării înotului pentru sănătatea oamenilor.
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, societatea civilă precum şi
persoanele fizice sau juridice pot acorda sprijin material sau logistic în vederea organizării şi
derulării în bune condiţii a manifestărilor consacrate acestei zile.
(3) Pentru a creşte gradul de conştientizare cu privire la importanţa practicării înotului
pentru sănătatea şi viaţa oamenilor, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea
Română de Televiziune vor difuza emisiuni de promovare a programelor şi evenimentelor
dedicate acestei zile.

Această lege a fost aprobată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor
art.75 şi ale art.76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE
SENATULUI

LUDOVIC ORBAN

ANCA DRAGU

