CUVÂNT-ÎNAINTE
Prezenta lucrare, realizată pe baza unei experienţe universitare de mai mulţi ani,
reprezintă o încercare de a prezenta, cât mai complet, materia amplă, complexă şi tehnică
a ceea ce noi dorim să consacrăm sub denumirea de „drept al educaţiei ﬁzice şi sportului”.
Este o carte cu rol de pionierat în literatura juridică din ţara noastră prin faptul că
încearcă să furnizeze tuturor celor interesaţi – studenţi, jurişti, specialişti în educaţie
ﬁzică şi sport etc. – informaţii pertinente asupra acestui domeniu juridic nou. Lucrarea
îşi propune investigarea cadrului instituţional de organizare şi funcţionare a educaţiei
ﬁzice şi sportului, prezentând, într-un tablou cât mai riguros, regulile de drept care
guvernează, în România, acest tip de activităţi.
Transformările de natură politică, economică şi socială survenite în România în
perioada de după decembrie 1989 au determinat, în mod ﬁresc, schimbări de substanţă
şi în planul concret al organizării şi funcţionării sistemului naţional de educaţie ﬁzică.
Noua ordine constituţională a generat necesitatea regândirii şi reorganizării vechiului
sistem, impunând, totodată, racordarea sistemului la principiile şi normele internaţionale
în materie, atât în plan structural-organizatoric, cât şi în plan material şi funcţional.
Domeniul a dobândit prin acestea o identitate proprie şi o conﬁguraţie inedită,
producându-se transformări şi în plan relaţional prin modiﬁcarea raporturilor de natură
administrativă dintre stat şi structurile speciﬁce educaţiei ﬁzice şi sportului.
Fără a avea pretenţia unei abordări exhaustive, prezentul demers ştiinţiﬁc s-a născut
din dorinţa de a realiza o monograﬁe a normelor de drept ce guvernează în prezent
domeniul educaţiei ﬁzice şi sportului, monograﬁe care să grupeze, să identiﬁce, să explice
şi să descrie cât mai ﬁdel regimul juridic general aplicabil acestui domeniu: particularităţile, instituţiile, mecanismele speciﬁce educaţiei ﬁzice şi sportului.
Este, credem, o lucrare cu caracter interdisciplinar. Ea va furniza specialiştilor în
educaţie ﬁzică informaţii necesare din domeniul dreptului, după cum ea va furniza
cititorilor cu formaţie profesională juridică informaţii privind educaţia ﬁzică şi sportul,
în complexitatea lor, ceea ce îi va ajuta să înţeleagă mai bine atât nevoile de reglementare
speciﬁce domeniului, cât şi impactul normelor de drept asupra realităţii activităţilor
motrice.
În lucrare vor putea ﬁ regăsite informaţii bine cunoscute ﬁe cititorilor cu pregătire
juridică – spre exemplu elemente de teorie generală a dreptului ori precizări privind
drepturile omului, ﬁe celor cu pregătire în domeniul educaţiei ﬁzice şi sportului, cum ar
ﬁ consideraţii privind terminologia utilizată în materie de educaţie ﬁzică şi sport.
Ca atare, vor exista, probabil, cititori care se vor întreba de ce mai este necesară prezentarea acestor elemente arhicunoscute. Răspunsul este simplu. Elementele acelea sunt
arhicunoscute specialiştilor dintr-un anumit domeniu, nu tuturor. Lucrarea ﬁind
destinată, în egală măsură, atât cititorilor care vin din zona dreptului, cât şi celor care vin
din zona sportului, am considerat că este oportun să subliniez elemente importante, pe
care unii le cunosc, dar alţii – nu. Şi e bine să le cunoască.
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Sperăm ca lucrarea de faţă să trezească interes în rândul cititorilor români. Ea se
adresează în special studenţilor de la facultăţile de educaţie ﬁzică şi sport, dar şi – poate
– celor de la facultăţile de drept, juriştilor, specialiştilor în educaţie ﬁzică şi sport şi, nu
în ultimul rând, oamenilor interesaţi de sport, indiferent de formaţia lor profesională,
celor care simt nevoia de a cunoaşte şi de a se informa asupra statutului educaţiei ﬁzice
şi sportului, privit din perspectivă juridică.
Drumul până la consacrarea deﬁnitivă a dreptului educaţiei ﬁzice şi sportului este,
probabil, lung, dar cartea de faţă reprezintă un prim pas pe această cale. Sperăm că
rezultatele desprinse din prezentul demers ştiinţiﬁc se vor constitui într-un preambul
justiﬁcativ al unui drept al educaţiei ﬁzice şi sportului.
Din motive legate de dimensiunea lucrării, am preferat să nu intrăm, de data aceasta,
în comentarii pe marginea normelor pe care le-am prezentat, rezumându-ne la a le
menţiona. Acest fapt, ca şi, poate, unele inexactităţi care s-ar putea să existe, vor ﬁ în
atenţia unei ediţii viitoare. Sperăm însă ca prezentul volum să constituie un instrument
util şi interesant, care să răspundă ﬁnalităţilor pentru care a fost proiectat.
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