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Către 

 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 

privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze 

sportive din spaţiul rural, aprobată prin Legea nr.71/2007, trimisă comisiei 

pentru examinare pe fond, cu adresa nr. PL.x 419 din 8 octombrie 2012. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

MARIN ALMĂJANU 
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R A P O R T    
    

asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea 

Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural, aprobată prin Legea nr.71/2007 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa nr. PL.x 419 din 8 octombrie 2012, 

cu dezbaterea pe fond, a propunerii legislative privind modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de 

dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată prin 

Legea nr.71/2007. 

 La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.283/09.04.2012); 

 avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (nr. 

29/165/16.10.2012); 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.Pl-x 

/419/22.10.2012); 

 avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.312/13.02.2013). 

 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă 

cameră sesizată, în şedinţa din 02 octombrie 2012. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 

alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de 

dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.71/2007, cu modificările ulterioare. Aşa cum 

rezultă, prin proiect se preconizează acordarea finanţării de la bugetul de stat 

pentru lucrările de investiţii începute în cadrul Programului de dezvoltare a 

infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, avându-se în vedere că, din 

aproximativ 400 de unităţi administrativ-teritoriale, doar 30 au reuşit să le 

finalizeze. 

Dezbaterile au avut loc în şedinţa Comisiei din 21 mai 2013. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, din totalul de 33 de 

membri ai Comisiei. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 

membrii Comisiei s-a hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea  propunerii 

legislative privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.7 din 19 

ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a 

unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată prin Legea nr.71/2007. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

    Marin ALMĂJANU 

 

Ion Marcel CIOLACU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alina Tănase 
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