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Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative privind instituirea 

zilei de 19 iulie - Ziua naţională a înotului Plx. 305/2021, trimisă Comisiei 

pentru tineret şi sport spre dezbatere, în fond, prin adresa Biroului Permanent din 

30.06.2021. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Tudor Rareș POP 
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RAPORT 

   asupra propunerii legislative privind instituirea zilei 

 de 19 iulie - Ziua naţională a înotului 

 

          

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

tineret și sport a fost sesizată prin adresa Biroului Permanent din 30.06.2021, în vederea 

examinării și întocmirii unui raport cu propunerea legislativă privind instituirea zilei 

de 19 iulie - Ziua naţională a înotului Plx. 305/2021. 

 

        Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 28.06.2021. Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia 

României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificări și completări,  Camera Deputaţilor este Cameră decizională.   

 

         La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil cu observații al Consiliului Legislativ 

(nr.357/20.05.2021); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale (nr.4c-6/613/   7.09.2021); 

- avizul nefavorabil  al Consiliului Economic și Social (nr.3873 din 

12.05.2021); 

     -       punctul de vedere al Guvernului (nr.8510/2021 din 9.09.2021).  

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare, instituirea zilei de 19 

iulie drept Ziua naţională a înotului. În expunerea de motive se argumentată prin 

faptul că simbolistica datei de 19 iulie este una cu totul aparte pentru nataţia 

mondială. Astfel, la 19 iulie 1908, cu prilejul desfăşurării celei de-a IV-a ediţii a 

Jocurilor olimpice de vară de la Londra, era infiinţată Federaţia Internaţională de 

Nataţie. 

 



     În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 21 

septembrie  2021, prin prezența fizică și prin mijloace de comunicare la distanță.  

 

 În urma dezbaterilor, Comisia pentru tineret şi sport a hotărât, cu unanimitate 

de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea propunerii legislative 

privind instituirea zilei de 19 iulie - Ziua naţională a înotului Plx 305/2021, în 

forma prezentată de inițiator. 

 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

PREŞEDINTE, 

 

Tudor Rareș POP 

 


