
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 

 

pentru modificarea și completarea art. 13 din Ordonanța de 

urgență 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 
 

 

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, 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 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 responsabilităţii fiscal-bugetare, 

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.” 
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2. După alineatul (3) se introduc trei noi alineate,  

alin. (31) - (33), cu următorul cuprins: 

„(31) Suma datorată  Comitetului Olimpic şi Sportiv Român și 

Comitetului Național 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. 

(32) Creanţele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român 

reprezentând 1%, respectiv creanțele Comitetului Național Paralimpic 

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, inclusiv schimbul 

de informaţii necesar, se stabileşte prin ordin comun al ministrului 

finanţelor și ministrului tineretului și sportului, care se elaborează la 

propunerea ANAF.”  

 

Art. II. - La articolul 202 alineatul (3) din Legea educaţiei 

fizice si sportului nr. 69/2000, 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 

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 modificări şi 

completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare.” 

 

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 la 

intrarea în vigoare a prezentei legi. 

(2) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților  

în ședința din 9 noiembrie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76  

alin. (2) din Constituția României, republicată. 

 
 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

SORIN MIHAI GRINDEANU 

 


