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1 sportului cu balonul oval (bl37/17.03.2022)

L....
in temeiul an. z 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 privind instituirea Zilei naţionale a 

sportului cu balonul oval (bJ37/J7.03.2022).

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

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 29.03.2022, desfăşurată ordine, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

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

următoarea motivare:

• la 23 august 2013, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, prin Rezoluţia 67/296, a 

declarat ziua de 6 aprilie drept Ziua Internaţională a sportului pentru dezvoltare şi pace, 

ceea ce a reprezentat recunoaşterea influenţei pozitive pe care sportul o poate avea în 

progresul privind drepturile omului şi asupra dezvoltării sociale şi economice;

• sportul se poate celebra oricând, nu neapărat într-o anumită zi.

Preşedinte, 
Bogdan SIMIO
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