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RAPO RT 
. asupra 

propunerii legislative privind unele mâsuri de sprijin financiar acordate 
Comitetului Olimpic şi Sportiv Român 

În  conformitate Cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, 
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, prin adresa 
L256%2021~~, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi 

elaborării raportului asupra propunerii legislative privind unele măsuri de sprijin 
financiar acordate Comitetului Olimpic si Sportiv Român, iniţiată de Achiţëi Vasile- 
Cristian - senator PNL; Badea Viorel-Riceard - senator PNL; Banu Claudia-Miháela - senator 
PNL; Bica Dănuţ - senator PNL; Bîca lulian-Mihail - senator PNL; BOurceanu Septimiu- 
Sebastian - senator PNL; Carp Gheorghe - senator PNL; Dragu Anca Dana - senator 
USR PLUS; Florean Ovidiu-Iosif - senator PNL; Gorghiu Alina-Ştefania - senator PNL; Guran 
Virgil - senator PNL; loan Raluca-Gabriela - senator PNL; Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-
Augustiri - senator PNL; Pandea Ciprian - senator PNL; Pauliuc Nicaleta - senator PNL; Pufu 
Vlad-Mircea - senator PNL; Ţapu Nazare Eugen - senator PNL; Voiculescu Liviu-Dumitru - 
senator PNL; Alexe Florin-Alexandru - deputat PNL; Andronache Gabriel - deputat PNL; Bota 
Călin-Ioan - deputat PNL; Cupşa loan - deputat PNL; Fădor Angelica - deputat PNL; 
Făgărăşian Valentin-Ilie - deputat PNL; Gheorghe Andrei-Daniel - deputat PNL; Grosaru 
Andi-Gabriel - deputat RO.AS.IT (minorităti); Horga Maria-Gabriela - deputat PNL; Huţucă 

Bogdan-Iulian - deputat PNL; lonescu George - deputat PNL; Leoreanu Laurenţiu-Dan - 
deputat PNL; Mărculescu Dumitru - deputat PNL; Morar Olivia-Diana - deputat PNL; Olar 
Corneliu - deputat PNL; Orban Ludovic - deputat PNL; Pecingină Gheorghe - deputat PNL; 
Plăiaşu Gabriel - deputat PNL; Roman Florin-Claudiu - deputat PNL; Roşca Mircea - deputat 
PNL; Şandru Cosmin - deputat PNL; Sărmaş Ioan-Sabin - deputat PNL; Şişcu George - 
deputat PNL; Ştírbu Gigel-Sorinel - deputat PNL. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea 
jocurilor de noroc, aprobată cu rnodificări şi completări prin Legea nr.246/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi completarea art.202 alin.(3) din Legea 
educaţieij7zice si sportului nr.69/2000, cu modificările şi corn pletările ulterioare. 



~ 

In fapt, se propune reglementarea unor măsuri de sprijin financiar acor.date 
Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, în sensul identificării surselor de finanţare certe a 
acestei instituţii, în vederea susţinerii în mod adecvat a activităţii olimpice. În acest sens, un 
procent de 99% din taxele percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de 
noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, taxe de acces, precum şi din 
celelalte taxe prevăzute în' Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2 009 se constituie 
venit la bugetul de stat, jar un procent de 1% din aceste taxe se constituie ca venit al 
Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă. 

Părţile reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social au exprimat puncte de 
vedere diferite. 

Consiliul Concurenţei a transmis punctul de vedere. 

La dezbaterea propunerii legislative au participat, în conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, reprezentanţii 

Ministerului Finanţelor, care nu au susţinut adoptarea iniţiativei legislative. 

În şedinţa din data de 07.09.2021, membrii Comisiei au analizat propunerea 
legislativă şi avizele primite şi, în urma votului exprimat (12 voturi „pentru" şi o „abţinere"), 

au hotărât să adopte un raport de admitere cu amendamente admise. Amendamentele 
sunt cuprinse în anexa la prezentul raport. 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital supune spre 
dezbatere şi adoptare Plenului Senatului, raportul de admitere cu amendamente admise 
şi propunerea legislativă. 

~ 
In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art. 76 aim . (2) din 
Constituţia Rornâniei, republicată. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 
din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Cameră sesizată. 

Preşed in te, Secretar, 

Senator Claudi  rinel'/l URESAN Senator Ionel-Dănut CRISTESCU 

Redactat: Cons. Bogdan Crozea / Avizat: Coord. M. Spiridon 

dana.popescu
Rectangle



Anexa la Raportul nr. XXII/392/ 07.09.2021 

AMENDAMENTE ADMISE 
asupra propunerii legislative privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic şi Sportiv Român 

(L256/2021) 

Nr. 
crt. 

Propunere legis!ativă privind unele măsuri de sprijin 
financiar acordate Comitetului Olimpic si Sportiv Român 

(L256/202 1) 
Amendamente admise (1bservatii ~ 

1 LEGE privind unele măsuri de sprijin financiar acordate 
Comitetului Olimpic si Sportiv Roman 

Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„LEGE privind unele măsuri de sprijin pinanciar acordate 
Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetului 
Naţional Paralimpic" 

Autori: Senator PSD lone! -Dănuţ Cristescu 
Senator PSD Matel Bogdan 

Amendamente admise de 
Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate bancară 

şi piaţă de capital cu 12 
voturi „pentru" şi o 
abtinere. ~ 

2 Alineatul (3) al art. 13 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„(3) Un procent de 99% din taxele percepute pentru obţinerea 

licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaliei de 
exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces prevăzuta la alin. 
(4), precum şi din celelalte taxe prevăzute in prezenta 
ordonanţa de urgenta se constituie venit la bugetul de stat, iar 
un procent de 1% din aceste taxe se constituie ca venit al 
Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. 

Alineatul (3) al art. 13 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 un procent de 1% din aceste taxe se constituie ca venit 
al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi 0,2% ca venit al 
Comitetului Naţional Paralimpic." 

Autori: Senator PSD lone! -Dănut Cristescu 
Senator PSD Matei Bogdan 

Amendamente admise de 
Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate bancară 

şi piaţă de capital cu 12 
voturi „pentru" şi o 
abtinere. , 

3 După alineatul (3) al articolului l3 se introduc trei noi alineate, 
alin. (3,1)- (3,3), cu următorul conţinut: 

"(31) Suma datorata COSR potrivit alin. (3) se calculează de 

După alineatul (3) al articolului 13 se introduc trei noi alineate, 
alin. (31)- (33), cu următorul conţinut: 

"(31) Suma datorată Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi 

Amendamente admise de 
Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate bancară 

şi piaţă de capital cu 12 



către plătitorii de taxe si se declara in declaraţia fiscala depusa Comitetului Naţional Paralimpic potrivit aim . (3) se voturi „pentru" si o 
la ANAF, pe un rând distinct, iar plata acesteia se realizează intr- calculează de către plătitorii de taxe şi se declară în declaraţia abţinere. 

un cont de venituri deschis in trezoreria statului pe seama fiscală depusă la ANAF, pe un rând distinct, iar plata acesteia se 
COSR. realizează într-un cont de venituri deschis la trezoreria statului 

pe seama Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetului 
Naţional Paralimpic. 

(32) Creanţele COSR reprezentând 1% din taxele de licenţiere, 

autorizare, acces si celelalte taxe prevăzute de prezenta 
(32) Creanţele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român 
reprezentând 1%, respectiv creanţele Comitetului Naţional 

ordonanţa de urgenţă, reprezintă creanţe bugetare si se 
administrează de către ANAF. 

Paralimpic reprezentând 0,2% din taxele de licenţiere, 

autorizare, acces şi celelalte taxe prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă, reprezintă creanţe bugetare şi se 
administrează de către ANAF. 

(33) Procedura de administrare a creanţelor, inclusiv schimbul (33) Procedura de administrare a creanţelor, inclusiv schimbul 
de informaţii necesar, se stabileşte prin Ordin comun al de informaţii necesar, se stabileşte prin ordin comun al 
Ministerului Finanţelor si Ministerului Tineretului si Sportului ministrului finanţelor şi ministrului tineretului şi sportului." 

Autori: Senator PSD lonel -Dănut Cristescu 
, 

Senator PSD Matei Bogdan 




