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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 
(Plx. 261/2014) 

 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 261 din 05 mai 2014, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și 
completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Comisiei pentru sănătate și familie, avizul Consiliului Legislativ şi 
Punctul de vedere al Guvernului. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Normelor financiare pentru activitatea 
sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii unor 
măsuri care să conducă la îmbunătățirea sănătății și performanței sportive, la dezvoltarea și susținerea sportului și la atragerea cât 
mai multor persoane către sport. Astfel, se propune majorarea cheltuielilor specifice realizării activității sportive, respectiv 
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cheltuielile zilnice de masă, cele privind alimentația de efort și cele privind indemnizația de arbitraj, precum și recompensele 
financiare din cadrul competițiilor sportive la nivel internațional de seniori și de nivel național de juniori.  

 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative 
a participat ca invitat domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale.  
 
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 28 aprilie 2014. 
 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 13 mai 2014, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, respingerea 
propunerii legislative, din următoarele motive: 

 - potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile de modificare 
și de completare se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta. În cazul de față, 
prin  modificarea și de completarea unei hotărâri de guvern printr-o lege, ar exista două decizii de nivel diferit, care nu se pot 
contopi, nerespectându-se ierarhia actelor normative.  
 
 
       PREŞEDINTE                                       SECRETAR 

   Angel TÎLVĂR                                                                           Victor CRISTEA 
     
 
              Consilier parlamentar 

       Ioana Florina Mînzu  
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