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Vă înaintăm alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind
unele măsuri de sprijin pentru structurile sportive de interes general şi naţional
puternic afectate în contextul crizei COVID-19, acordate de la administraţia publică
centrală sau locală, fonduri nerambursabile şi din bugetul de stat, trimis Comisiei
pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru tineret și sport , spre dezbatere pe
fond, prin adresa nr. PLx.71 din 1 februarie 2021, Camera Deputaților fiind Cameră
decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

VICEPREŞEDINTE,

PREȘEDINTE,

Sebastian – Ioan BURDUJA

Tudor – Rareș POP
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RAPORT COMUN

asupra proiectului de Lege privind unele măsuri de sprijin pentru structurile
sportive de interes general şi naţional puternic afectate în contextul crizei
COVID-19, acordate de la administraţia publică centrală sau locală,
fonduri nerambursabile şi din bugetul de stat
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru
tineret și sport au fost sesizate, prin adresa nr. PLx.71 din 1 februarie 2021, spre
dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege privind unele măsuri de sprijin pentru
structurile sportive de interes general şi naţional puternic afectate în contextul crizei
COVID-19, acordate de la administraţia publică centrală sau locală, fonduri
nerambursabile şi din bugetul de stat.
Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale
art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul de
lege în ședința din 28 decembrie 2020.
La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale
Consiliul Economicși Social și Consiliului Legislativ, punctul de vedere al
Consiliului Concurenței , avizele negative ale Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi, Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei
pentru industrii și servicii și punctele de vedere negative ale Guvernului României
și Ministerului Finanțelor.
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare stabilirea
unor măsuri de sprijin financiar pentru structurile sportive de interes general şi
naţional, afectate de criza COVID-19, pe fondul interzicerii ori, după caz, al
reducerii activităţilor specifice. Soluţiile legislative preconizate au în vedere
susţinerea măsurilor propuse, prin finanţare de la bugetul de stat şi bugetele locale,
precum şi din fonduri nerambursabile. Totodată, în expunerea de motive este

menționat faptul că, prin acordarea acestor tipuri de ajutor pe o perioadă limitată de
timp(octombrie 2020 – mai 2021), se vine în întâmpinarea necesită
ții relansării
sportului românesc de performan ță și de masă.
În conformitate cu prevederile art. 62 şi 64 din Regulamentul Camerei
Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și cei ai
Comisiei pentru tineret și sport au examinat proiectul de lege în şedinţe separate, cu
prezență fizică și online.
Comisia pentru tineret și sport a examinat proiectul de lege în ședința din 21
aprilie 2021, fiind prezenți 11 din cei 12 deputați membri ai acesteia.
Comisia pentru buget, finanțe și bănci a examinat proiectul de lege în ședința
din 13 octombrie 2021. La lucrările comisiei, deputa
ții membri ai acesteia şi-au
înregistrat prezenţa conform listei de prezenţă.
La dezbaterea acestui proiectul de lege au participat, în calitate de invitați ,
domnul Lucian Heiuș, secretar de stat în Ministerul Finanțelor și domnul Radu
Lebădă, subsecretar de stat în Ministerul Tineretului și Sportului.
În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații
prezenți la lucrările comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună
plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de respingere a proiectul de Lege
privind unele măsuri de sprijin pentru structurile sportive de interes general şi
naţional puternic afectate în contextul crizei COVID-19, acordate de la administraţia
publică centrală sau locală, fonduri nerambursabile şi din bugetul de stat, deoarece:
- măsurile preconizate prin prezentul proiect de lege prezintă numeroase
neclarităţi, de natură să aducă atingere principiului legalităţii prevăzut de art. 1 alin.
(5) din Constituţie;
- definiţiile termenilor de la art. 2 lit. k) - o) din iniţiativa legislativă se regăsesc în
aceeaşi formă în cadrul Anexei la Legea nr. 69/2000, astfel că preluarea lor în
prezenta reglementare se concretizează într-un paralelism legislativ interzis de art.
16 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 ;
- la art. 3 alin. (1) lit. a) şi (4), nu se specifică sursa de finanţare a
fondurilor/granturilor propuse a se acorda cu caracter nerambursabil, iar potrivit
prevederilor art. 138 alin. (5) din Constituţia României, republicată, „Nici o
cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.
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