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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE
privind unele nfasuri de sprijin flnanciar acordate Comitetului Olimpic 

Sportiv Roman si Comitetului National Paralimpic

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.I.- Articolul 13 din Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr.77/2009 privind 

organizarea §i exploatarea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, cu modificarile §i complet^ile 

ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

L AlineatuI (3) se modifica $i va avea urmatorul cuprins:
„(3) Un procent de 98,8% din taxele percepute pentru obtinerea licen^ei de 

organizare a jocurilor de noroc §i a autorizafiei de exploatare a jocurilor de noroc, 
taxa de acces prevazuta la alin.(4), precum §i din celelalte taxe prevazute in prezenta 

ordonan^a de urgen^a se constituie venit la bugetul de stat, iar un procent de 1% din 

aceste taxe se constituie ca venit al Comitetului Olimpic §i Sportiv Roman §i 0,2% ca 

venit al Comitetului National Paralimpic.”

2. Dupa alineatui (3) se introduc trei noi alineate, alin.(3*) - (3^), cu 

urmatorul cuprins:
„(3 ) Suma datorata Comitetului Olimpic §i Sportiv Roman si Comitetului 

National Paralimpic potrivit prevederilor alin.(3) se calculeaza de catre platitorii de 

taxe si se declara in declara^ia fiscala depusa la ANAF, pe un rand distinct, iar plata 

acesteia se realizeaza intr-un cont de venituri deschis la trezoreria statului pe seama 

Comitetului Olimpic §i Sportiv Roman si Comitetului National Paralimpic.
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(3^) Crean^ele Comitetului Olimpic §1 Sportiv Rom^ reprezentand 1%, 
respectiv creantele Comitetului National Paralimpic reprezentand 0,2% din taxele de 

licen^iere, autorizare, acces §i celelalte taxe prevazute de prezenta ordonan^a de 

urgen^a, reprezinta crean^e bugetare si se administreaza de catre ANAF.
(3^) Procedura de administrare a crean^elor, inclusiv schimbul de informa^ii 

necesar, se stabile^te prin ordin comun al ministrului finantelor §i ministrului 
tineretului §i sportului.”

Art.II.- La articolul 20^ alineatul (3) din Legea educa^iei fizice si sportului 
nr.69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.200 din 9 mai 
2000, cu modificMle §i completarile ulterioare, dupa litera b) se introduce o noua 

litera, lit.b’), cu urmatorul cuprins:

„b’) 1% din taxele percepute pentru ob^inerea licentei de organizare a jocurilor 

de noroc §i a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces, precum §i 
din celelalte taxe prevtoite de Ordonan|a de urgen^a a Guvemului nr.77/2009 privind 

organizarea §i exploatarea jocurilor de noroc, cu modificMe §i completarile 

ulterioai'e.

Art.in.- (1) Ordinul comun prevazut la art,!, se elaboreaza de catre cele doua 

ministere, la propunerea ANAF si se publica in Monitorul Oficial al Rom^iei, 
Partea I, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

(2) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2022.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat in ^edinfa din 20 septembrie 

2021, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatu! (2) din Constitutia 

Romaniei, republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI 

Anca Dana Dragu
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