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     AVIZ  
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.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare,  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, 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, trimis cu adresa nr. P.L.x. 71 
din 1 februarie 2021 şi înregistrată cu nr. 4c-13/141 din 2 februarie 2021. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii 
termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României republicată. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut inițiativa 
legislativă menționată mai sus în şedinţa din 10 februarie 2021. 

Proiectul de lege  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. 

 Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive și 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1050/14.10.2020.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege, 
în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități de către Biroul Permanent. 

Inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  
                           PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
                    Mihai-Alexandru Badea                                    Cristian-Tudor Băcanu 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alexandra Muşat 
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