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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 CAMERA DEPUTAŢILOR           

                       

                   

                            

          COMISIA PENTRU 

          TINERET ȘI SPORT 

          PLx. 605/2022 

         Nr.4C-25/145/2022 

         București, 02 noiembrie 2022 

  

 

AVIZ  

 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.1 alin.(1) din Legea 

nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, 

pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru 

modificarea și completarea altor acte normative 

 

 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru tineret și sport  a fost 

sesizată, spre dezbatere și avizare, cu Proiectul de Lege pentru completarea art.1 alin.(1) din 

Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, 

pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea 

altor acte normative, trimisă cu adresa nr. PLx. 605/2022 din 11 octombrie 2022, și 

înregistrată la Comisia pentru tineret și sport cu nr. 4c-25/145 din 12 octombrie 2022. 

 

Conform dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată și ale art. 

92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificări și 

completări, Camera Deputaților este Cameră decizională.  

 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea art.1 alin.(1) din Legea 

nr.176/2010, cu un nou punct, pct.40, în sensul ca și președinții, vicepreședinții, secretarii și 

trezorierii federațiilor sportive naționale, ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român și ai 

Comitetului Național Paralimpic să aibă obligația declarării averilor și a intereselor  
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Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificări și completări, membrii Comisiei pentru tineret și sport au dezbătut proiectul de 

Lege în ședința din 02 noiembrie 2022 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să acorde 

aviz favorabil proiectului de lege, cu amendamente admise, prezentate în anexă. 

 

În raport de obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

Membrii comisiei au fost prezenți la ședința comisiei conform listei de prezență. 

                     

 

PREŞEDINTE 

 

           Oana-Silvia ȚOIU Referent 
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ANEXA  

Amendamente admise PL-x nr. 605/2022 

 

 

Nr. 

crt. 

Forma adoptată de Senat Amendamente Motivare 

1.  LEGE 

pentru completarea art.l alin.(1) din 

Legea nr.176/2010 privind integritatea 

în exercitarea funcțiilor și demnităților 

publice, pentru modificarea și 

completarea Legii nr.144/2007 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea 

Agenției Naționale de Integritate, 

precum și pentru modificarea și 

completarea altor acte normative 

 

Nemodificat.  

2.  Articol unic. - La articolul 1 alineatul 

(l) din Legea nr.176/2010 privind 

integritatea în exercitarea funcțiilor și 

demnităților publice, pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 

144/2007 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale de Integritate, precum și 

pentru modificarea și completarea altor 

acte normative, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.621 

Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Forma adoptată de Senat Amendamente Motivare 

din 2 septembrie 2010, cu modificările 

și completările ulterioare, după punctul 

39 se introduce un nou punct, pct.40, cu 

următorul cuprins: 

 

3.  „40. președinții, vicepreședinții, 

secretarii și trezorierii federațiilor 

sportive naționale, ai Comitetului 

Olimpic și Sportiv Român și ai 

Comitetului Național Paralimpic.” 

 

”40. Președinții, vicepreședinții, 

secretarii generali, directorii 

economici și/sau trezorierii 

federațiiloi sportive naționale, ai 

Comitetului Olimpic și Sportiv Român 

și ai Comitetului Național Paralimpic”. 

 

(Autor: Brian Cristian - deputat USR) 

 

Conform propunerilor din punctul de 

vedere al Guvernului pentru redarea 

denumirii funcțiilor utilizate la nivelul 

respectivelor organizații. 

 


