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A V I Z  

asupra 

proiectului de Lege privind instituirea Zilei Sportului Românesc în prima duminică din 

luna iunie 

 

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

juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre avizare, cu proiectul de Lege privind 

instituirea Zilei Sportului Românesc în prima duminică din luna iunie, trimis cu adresa nr. 

PLx 332 din 7 iunie 2022, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-

13/512 din 8 iunie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale 

art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea Zilei Sportului Românesc 

în prima duminică din luna iunie. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează instituirea 

cadrului legislativ pentru organizarea evenimentelor la nivel naţional de catre Ministerul 

Sportului, prin Direcţiile pentru Sport, în colaborare cu autorităţile administraţiilor locale. 

Obiectivele Zilei Sportului Românesc sunt promovarea sportului de masă, a sportului de 

performanţă, a sportului pentru persoanele cu dizabilităţi, beneficiile unui stil de viată activ 

şi sănătos, realizările internaţionale ale României pe plan sportiv şi sportivii care au avut un 

aport semnificativ în acestea. 

În şedinţa din data de 14 septembrie 2022, potrivit art. 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de 

lege supus avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 

majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil proiectului de lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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