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 A V I Z  
asupra propunerii legislative privind modificarea  
şi completarea Legii  sponorizării nr.32/1994 

 
 
                        În conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii sponsorizării nr.32/1994,  
trimisă cu adresa nr.183 din 26 iunie 2000, înregistrată sub nr.651/XVIII/11 din 26 iunie 
2000.    
  Potrivit prevederilor art.57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au luat în dezbatere propunerea  legislativă 
menţionată  mai sus, în şedinţa din 6 septembrie 2000.  
  În urma examinării iniţiativei legislative, a avizului Consiliului Legislativ 
nr.752/10.07.2000 şi a punctului de vedere al Guvernului transmis cu adresa nr.2087 – 
2088/26.06.2000, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,  să propună  
respingerea acesteia pentru următoarele considerente: 

- nu sunt  respectate prevederile art.110 alin.(1) şi art.137 alin.(5) din 
Constituţia României, precum şi ale art.10 alin.(2) din Legea nr.72/1996 privind finanţele 
publice, nefiind indicate mijloacele financiare necesare acoperirii golului de venituri produs 
ca urmare a micşorării bazei impozabile avute în vedere la stabilirea bugetului de stat; 

-  pentru sponsorizare, sunt vizate domenii care, în prezent, îşi găsesc 
reglementarea în alte acte normative. În acest sens exemplificăm agro-turismul, dezvoltarea 
căruia este sprijinită de stat prin acordarea unor facilităţi şi înlesniri conform Ordonanţei 
Guvernului nr.63/1997, aprobată prin Legea nr.187/1998; 

- nu sunt prezentate criteriile avute în vedere  la diferenţierea pe 
domenii, a cotei cheltuielilor de sponsorizare şi nici nu sunt definite unele noţiuni introduse 
în textul iniţiativei legislative, ceea ce dă naştere la interpretări, fapt ce ar îngreuna 
administrarea şi controlul aplicării legii. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face parte din 
categoria legilor ordinare.  
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