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Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (b272/18.06.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000 (6272/18.06.2021).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa 

din data de 6.07.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ cu următoarea 

motivare:

• iniţiativa legislativă propune modificări care vizează obţinerea unor rezultate la nivel 

naţional, cum, de altfel, specifică şi sintagma aleasă pentru definirea activităţilor subsumate: 

"Săptămâna mişcării în România". în acest context, ar fi necesară precizarea unui interval 

de timp concret în care manifestările de profil să aibă loc la nivel naţional. Pe de altă parte, 

prin natura sa, de cele mai multe ori, o lege obligă/ impune sau limitează, rareori oferind o 

alternativă. în cazul de faţă, toate prevederile propuse au caracter opţional, cu excepţia celor 

care vizează, punctual, obligaţii de notificare şi centralizare şi, ca atare, nu se justifică 

promovarea soluţiei legislative, care rămâne astfel fără obiect.

Preşedinte, 

Bogdan SIMION^
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