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Vă înaintăm alăturat, raportul comun asupra Proiectului de Lege privind
unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi
Comitetului Naţional Paralimpic, trimis Comisiei pentru tineret și sport și Comisiei
pentru buget, finanțe și bănci spre dezbatere pe fond, prin adresa nr. PLx.401 din 27
septembrie 2021, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.
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PREȘEDINTE,

Bogdan – Iulian HUȚUCĂ

Tudor – Rareș POP
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RAPORT COMUN

asupra proiectului de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar
acordate Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetului
Naţional Paralimpic
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaților, republicat, Comisia pentru tineretși sport și Comisia pentru buget,
finanțe și bănci au fost sesizate, prin adresa nr. PLx.401 din 27 septembrie 2021, spre
dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar
acordate Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetului Naţional Paralimpic.
Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale
art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în
ședința din 20 septembrie 2021.
La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale
Consiliul Economicși Social și Consiliului Legislativ, punctul de vedere al
Consiliului Concurenței și avizele favorabile ale Comisiei pentru drepturile omului,
culte şi problemele minorităţilor naţionale
și Comisiei pentru egalitatea de şanse
pentru femei şi bărbaţi.
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare acordarea
de sprijin financiar Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetului Naţional
Paralimpic,în vederea susținerii în mod adecvat a activității olimpice. Astfel, 1% din
taxele percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a
autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, se constituie venit la Comitetul
Olimpic şi Sportiv Român, iar 0,2% se constituie venit la Comitetului Naţional
Paralimpic.
În conformitate cu prevederile art. 62 şi 64 din Regulamentul Camerei
Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru tineretși sport și cei ai Comisiei

pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de lege în şedinţe separate, cu
prezență fizică și online.
Comisia pentru tineret și sport a examinat proiectul de lege în ședința din 21
octombrie 2021, fiind prezen
ți 10 din cei 13 deputați membri ai acesteia. La
dezbaterea acestui proiect de lege a participat online, în calitate de invitat, domnul
George Boroi, Secretar General al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.
Comisia pentru buget, finanțe și bănci a examinat proiectul de lege în ședința
din 21 octombrie 2021. La lucrările comisiei, deputa
ții membri ai acesteia şi-au
înregistrat prezenţa conform listei de prezenţă. La dezbaterea acestui proiect de lege
au participat, în calitate de invita
ți, domnul George Boroi, Secretar General al
Comitetului Olimpic şi Sportiv Român și doamna Sally Wood -Lamont, Președinte al
Comitetului National Paralimpic.
În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații
prezenți la lucrările comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună
plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de adoptare a proiectul de Lege
privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic şi Sportiv
Român şi Comitetului Naţional Paralimpic, cu amendamentele admise prezentate în
Anexă.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.
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Anexă
AMENDAMENTE ADMISE
În urma examinării, Comisiile propun adoptarea proiectului de Lege, cu următoarele amendamente:

Nr
crt.

Forma adoptată de Senat

Text propus de comisie

Motivarea amendamentelor propuse

Titlul Legii
LEGE

1.

2.

privind unele măsuri de sprijin financiar
acordate Comitetului Olimpic şi Sportiv
Român și Comitetului Național Paralimpic

Art.I.- Articolul 13 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi
exploatarea jocurilor de noroc, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
439 din 26 iunie 2009, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. Alineatul (3) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

„(3) Un procent de 98,8% din taxele percepute
pentru obţinerea licenţei de organizare a
3. 3jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de
exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces
prevăzută la alin.(4), precum şi din celelalte
taxe prevăzute în prezenta ordonanţă de
urgenţă se constituie venit la bugetul de stat,
iar un procent de 1% din aceste taxe se
constituie ca venit al Comitetului Olimpic şi

LEGE

Tehnică legislativă
pentru modificarea si completarea art. 13
din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.
77/2009 privind organizarea și exploatarea
jocurilor de noroc și pentru completarea
art. 202 alin. (3) din Legea educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000
Art.I. - Articolul 13 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi
exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Tehnică legislativă
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
439 din 26 iunie 2009, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobată prin Legea
nr. 246/2010, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. Alineatul (3) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(3) Un procent de 98,8% din taxele percepute
pentru obţinerea licenţei de organizare a
jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de
exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces
prevăzută la alin.(4), precum şi din celelalte
taxe prevăzute în prezenta ordonanţă de
urgenţă se constituie venit la bugetul de stat,
iar prin derogare de la dispozițiile alin.(2) al
art.
30
din
Legea
nr.69/2010
a

Sportiv Român și 0,2% ca venit al Comitetului responsabilităţii
fiscal-bugetare,
Național Paralimpic.”
republicată, un procent de 1% din aceste taxe
se constituie ca venit al Comitetului Olimpic şi
Sportiv Român și 0,2% ca venit al Comitetului
Național Paralimpic.”
Autor: Claudiu Năsui deputat USR
2. După alineatul (3) se introduc trei noi 2. După alineatul (3) se introduc trei noi
alineate, alin.(31) - (33), cu următorul alineate, alin. (31) - (33), cu următorul
cuprins:
cuprins:

4.

5.

6.

7.

Tehnică legislativă
„(31) Suma datorată Comitetului Olimpic şi
Sportiv Român și Comitetului țional
Na
Paralimpic potrivit prevederilor alin.(3) se
calculează de către plătitorii de taxe
și se
declară în declaraţia fiscală depusă la Agenția
Națională
de
Administrare
Fiscală,
denumită în continuare ANAF, pe un rând
distinct, iar plata acesteia se realizează într-un
cont de venituri deschis la trezoreria statului la
dispoziția Comitetului Olimpic şi Sportiv
Român și Comitetului Național Paralimpic.
2
(3 ) Creanţele Comitetului Olimpic şi Sportiv Nemodificat
Român reprezentând 1%, respectiv crean
țele
Comitetului Național P aralimpic reprezentând
0,2% din taxele de licenţiere, autorizare, acces
și celelalte taxe prevăzute de prezenta
ordonanţa de urgenţă, reprezintă creanţe
bugetare și se administrează de către ANAF.
(33) Procedura de administrare a creanţelor, (33) Procedura de administrare a creanţelor,
inclusiv schimbul de informaţii necesar, se inclusiv schimbul de informaţii necesar, se Tehnică legislativă
stabileşte prin ordin comun al ministrului stabileşte prin ordin comun al ministrului
finanţelor și ministrului tineretului și
finanţelor și ministrului tineretului și sportului,
sportului.”
care se elaborează la propunerea ANAF.”
Art.II.- La articolul 202 alineatul (3) din Legea Nemodificat
educaţiei fizice si sportului nr.69/2000,
„(31) Suma datorată Comitetului Olimpic şi
Sportiv Român și Comitetului țional
Na
Paralimpic potrivit prevederilor alin.(3) se
calculează de către plătitorii de taxe
și se
declară în declaraţia fiscală depusă la ANAF,
pe un rând distinct, iar plata acesteia se
realizează într-un cont de venituri deschis la
trezoreria statului pe seama Comitetului
Olimpic şi Sportiv Român și Comitetului
Național Paralimpic.

8.

9.

publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.200 din 9 mai 2000, cu modificările
şi completările ulterioare, după litera b) se
introduce o nouă literă, lit.b1), cu următorul
cuprins:
„b1) 1% din taxele percepute pentru obţinerea
licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a
autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc,
taxa de acces, precum şi din celelalte taxe
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi
exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările
şi completările ulterioare.

Art.III.-(1) Ordinul comun prevăzut la art.I. se
elaborează de către cele două ministere, la
propunerea ANAF și se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I, în termen de 30
de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1
ianuarie 2022.

„b1) 1% din taxele percepute pentru obţinerea
licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a
autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, Tehnică legislativă
taxa de acces, precum şi din celelalte taxe
prevăzute de Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi
exploatarea jocurilor de noroc, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
439 din 26 iunie 2009,
aprobată cu
modificările şi completările prin Legea nr.
246/2010.
Art.III. - (1) Ordinul comun prevăzut la art.I.
pct.2 se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, în termen de 30 de zile de Tehnică legislativă
la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1
ianuarie 2022.

