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A V I Z 

asupra 

Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2019 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 

               În conformitate cu prevederile art. 95 si 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre avizare, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2019 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, trimis cu adresa nr. PLx. 427 din 8 octombrie 2019, înregistrat la 
Comisia juridică sub nr. 4c-13/427/2019.  

            Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 
75 din  Constituţia  României,  republicată  şi  ale  art.  92  alin. (9) pct. 1 din  Regulamentul  
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 2 octombrie 2019.  
            Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, în scopul stabilirii unei 
modalităţi transparente de stabilire a tarifelor practicate de Agenţia Naţională Anti - Doping 
şi Laboratorul de control doping, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în scopul identificării surselor de 
completare a salariilor personalului clerical din unităţile de cult din afara graniţelor. 

  În şedinţa din data de 22 octombrie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa 
legislativă supusă avizării şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 558  
din 02.07.2019. 
            În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative.  
            În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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