Bucureşti, 27 septembrie 2011
ŞTIRE DE PRESĂ

Într-o perioadă dedicată mai degrabă veştilor sumbre, legate de o
criză economică ce pare totalmente scăpată de sub control, iată că sportul
naţional ne oferă prilejul de a semnala un eveniment cu adevărat
remarcabil: inaugurarea, în data de 27 septembrie a.c., a noului sediu al
Casei Sportului.
Adăpost, în egală măsură, al Comitetului Olimpic şi Sportiv
Român şi al Muzeului Sportului, maiestuoasa realizare arhitectonică a
adunat între zidurile sale ilustre personalităţi din lumea sportului, mari
performeri de ieri şi de azi, dar şi reprezentanţi de marcă ai spectrului
politic.
Dacă mişcarea olimpică a fost reprezentată de nume sonore precum
Jaques Rogge, Preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, de domnul
Octavian Morariu, Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român,
de domnul Octavian Bellu şi de doamna Mariana Bitang, cărora li s-au
alăturat legendele vii ale sportului românesc, aşa cum sunt Nadia
Comăneci, Ivan Patzachin, Doina Melinte, Elisabeta Lipă sau Ion Ţiriac,
lumea politică nu s-a lăsat nici ea mai prejos, fiind prezenţi la eveniment,
pe lângă domnul Traian Băsescu, Preşedintele României, domnul Sorin
Oprescu, Primarul General al Capitalei, foşti şi actuali miniştri, precum
şi domnul deputat Cristian Sorin Dumitrescu, Preşedintele Comisiei
pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport din Camera Deputaţilor.
Folosindu-se de prilejul oferit, domnul deputat a ţinut să-l felicite
personal pe Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, domnul
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asigurându-l, totodată, de sprijinul necondiţionat pe care, din poziţia
deţinută în structura Parlamentului României, îl va acorda şi pe viitor
dezvoltării sportului românesc.
„Ca fost sportiv de performanţă şi ca om politic cu responsabilităţi
în acest important domeniu, ţin să vă asigur, odată în plus, că veţi avea în
mine şi pe viitor un susţinător la fel de fidel ca şi până acum, că sunt şi
voi fi mereu alături de dumneavoastră în efortul remarcabil de a readuce
sportului nostru faima de care s-a bucurat până nu demult la nivel
internaţional.
Şi chiar dacă din punct de vedere economic nu traversăm o
perioadă tocmai fericită, performanţele obţinute până acum - inclusiv prin
realizarea acestui edificiu deosebit - îmi confirmă, odată în plus, faptul că
destinele sportului nostru se află pe mâini energice şi pricepute şi că, prin
eforturile conjugate ale tuturor celor care avem responsabilităţi în
domeniu, competitorii români vor continua să întregească zestrea de
medalii obţinute la cele mai prestigioase competiţii internaţionale!”, a
ţinut
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